
Regulamin Gry “Check-in Poznań” 2014 

§ 1 

    Organizatorzy 

 

1. Gra "Check-in Poznań" (zwana dalej “Gra”) jest organizowana przez Miasto Poznań, Plac 

Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 

2. Charakter imprezy powoduje, że uczestnicy poruszają się po mieście na własną 

odpowiedzialność.  

§ 2 

 Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnicy grają pojedynczo za pomocą urządzeń mobilnych, na których samodzielnie 

zainstalowali aplikację Foursquare®.  

2. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja na stronie internetowej: www.check-in.poznan.pl. 

       § 3 

   Miejsce oraz czas trwania gry 

 

1. Gra Check-in Poznań organizowana jest w Poznaniu. 

2. Gra prowadzona jest w okresie od dnia 3 maja 2014 roku do dnia 4 maja 2014 roku.  

 

§ 4 

 Zgłoszenia 

 

1. Do Gry można dołączyć w trakcie trwania akcji "Poznań za pół ceny", która odbędzie się w 

dniach 3-4 maja 2014 roku. Zgłoszeń można dokonywać, wyrażając zgodę na udział w Grze za 

pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.check-in.poznan.pl. 

2. W Grze może brać udział osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych (zwana dalej „uczestnikiem”). 

 



3. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 

1. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

2. przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883); 

3. publikację przez organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i 

filmowej Gry; 

4. opublikowanie przez Organizatorów na łamach strony internetowej i w informacjach 

prasowych wizerunku uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w przypadku, gdy ten 

otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. 

§ 5 

Zasady Gry 

 

1. Gra odbywa się w dniach 3-4 maja 2014 roku w Poznaniu. Rozpocznie się o godzinie 8:00 

dnia 3 maja i zakończy 4 maja o godzinie 22.00. 

2. Mechanizm Gry polega na “check-in’owaniu się” (czyli meldowaniu się) za pośrednictwem 

serwisu Foursquare® w miejscach biorących udział w Grze. 

3. Punkty w Grze przydziela się za: 

-‐ dołączenie do gry (zezwolenie na pobieranie danych): + 10 pkt. 

-‐ każdy check-in w nowym miejscu: + 4 pkt. 

-‐ każdy kolejny check-in w tym samym miejscu: +1 pkt. 

-‐ za check-in w nowej kategorii: + 5 pkt.  

-‐ za zdobycie odznaki w grze (12 do zdobycia): + 10 pkt 

-‐ za check-in w miejscu “Stary Rynek” (id miejsca: “4b6fecaff964a52035002de3”) w 

sobotę 3 maja między 19.30 a 20.30 + 50 punktów 

 

4. Szczegółowe informacje na temat zasad gry i punktacji zawarte są na stronie: www.check-

in.poznan.pl. 



5. W przypadku naruszenia przez gracza regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry 

innym graczom, bądź prób łamania mechanizmu Gry, Organizatorzy mają prawo do czasowego 

bądź całkowitego wykluczenia go z Gry w dowolnym momencie jej przebiegu. Decyzja 

Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

6. Meldowań można dokonywać wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych. 

§ 6 

Wyłanianie zwycięzców 

 

1. O zajętym miejscu będzie decydował ranking Gry, w którym brana będzie pod uwagę liczba 

punktów zdobytych w Grze. 

2. Nagrody będą przyznawane na podstawie największej liczby punktów (ogółem). 

3. Nagrody w grze są następujące: 

I nagroda główna: 

• Nocleg w hotelu w Poznaniu dla 2 osób – 300 zł 

• Voucher do Vine Bridge dla 2 osób – 140 zł 

• 2 vouchery do Pyrland Parku – 60 zł  

• 2 bilety na mecz Lecha – 80 zł 

• 2 bilety do Bramy Poznania – 0 zł 

• 1 bilet rodzinny do Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 52 zł  

• Karnet na Basen Chwiałka – 108 zł 

• 2 bilety na Kolejkę Górską Adrenaline na Malcie – 12 zł 

Łączna wartość nagrody: 752 zł brutto 

 

II nagroda: 

• Nocleg w hotelu w Poznaniu dla 2 osób – 300 zł 

• Voucher do Vine Bridge dla 2 osób – 140 zł 

• 2 bilety na mecz Lecha – 80 zł 

• 2 bilety do Bramy Poznania – 0 zł 

• 1 bilet rodzinny do Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 52 zł 

• Karnet na Basen Chwiałka – 108 zł 

• 2 bilety na Kolejkę Górską Adrenaline na Malcie – 12 zł 



Łączna wartość nagrody: ok. 692 zł brutto 

 

 III nagroda: 

• Nocleg w hotelu w Poznaniu dla 2 osób – 300 zł 

• Voucher do Vine Bridge dla 2 osób – 140 zł 

• 2 bilety na mecz Lecha – 80 zł 

• 2 bilety do Bramy Poznania – 0 zł 

• 1 bilet rodzinny do Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 52 zł 

• 2 bilety na Kolejkę Górską Adrenaline na Malcie – 12 zł 

Łączna wartość nagrody: ok. 584 zł brutto 

 

IV nagroda:   

• Voucher do Pyrland Parku dla 1os. – 30 zł 

• 2 bilety na mecz Lecha – 80 zł 

• 2 bilety do Bramy Poznania – 0 

• Plecak gadżetów Poznań Maraton – 150 zł 

• Bilet rodzinny do Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 52 zł 

• Koszulka „I love Poznań” – 28,10 zł 

• 2 bilety na Kolejkę Górską Adrenaline na Malcie – 12 zł 

Łączna wartość nagrody: 352,10 zł brutto 

 

V nagroda: 

• 2 bilety na mecz Lecha – 80 zł 

• 2 bilety do Bramy Poznania – 0 

• Plecak gadżetów Poznań Maraton – 150 zł 

• Bilet rodzinny do Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 52 zł 

• Koszulka „I love Poznań” – 28,10 zł 

• Książka “Wielkopolska u drzwi II Rzeczpospolitej – między traktatami pokojowymi 

wielkich mocarstw 11 listopada 1918 – 28 czerwca 1919; publikacja trzyjęzyczna 

(polsko-angielsko-niemiecka) z fotografiami: Kazimierza Gregera. Poznań 2009” – 

20 zł 

• 2 bilety na Kolejkę Górską Adrenaline na Malcie – 12 zł 

Łączna wartość nagrody: 342,10 zł brutto 



VI nagroda: 

• 2 bilety na mecz Lecha – 80 zł 

• 2 bilety do Bramy Poznania – 0 

• Plecak gadżetów Poznań Maraton – 150 zł 

• Bilet rodzinny do Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 52 zł 

• Koszulka „I love Poznań” – 28,10 zł 

• Książka “Wielkopolska u drzwi II Rzeczpospolitej – między traktatami pokojowymi 

wielkich mocarstw 11 listopada 1918 – 28 czerwca 1919; publikacja trzyjęzyczna 

(polsko-angielsko-niemiecka) z fotografiami: K. Gregera. Poznań 2009” – 20 zł 

• 2 bilety na Tor Saneczkowy Malta – 12 zł 

Łączna wartość nagrody: 342,10 zł brutto 

 

VII – IX nagroda: 

• 2 bilety na mecz Lecha – 80 zł 

• 2 bilety do Bramy Poznania – 0 zł 

• Bilet rodzinny do Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 52 zł 

• Koszulka „I love Poznań” – 28,10 zł 

• Książka “Wielkopolska u drzwi II Rzeczpospolitej – między traktatami pokojowymi 

wielkich mocarstw 11 listopada 1918 – 28 czerwca 1919; publikacja trzyjęzyczna 

(polsko-angielsko-niemiecka) z fotografiami: K. Gregera. Poznań 2009” – 20 zł 

• 2 bilety na Tor Saneczkowy Malta – 12 zł 

Łączna wartość nagrody: 192,10 zł brutto 

 

X nagroda: 

• 2 bilety do Bramy Poznania – 0 zł 

• Bilet rodzinny do Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 52 zł 

• Koszulka „I love Poznań” – 28,10 zł 

• Książka “Wielkopolska u drzwi II Rzeczpospolitej – między traktatami pokojowymi 

wielkich mocarstw 11 listopada 1918 – 28 czerwca 1919; publikacja trzyjęzyczna 

(polsko-angielsko-niemiecka) z fotografiami: Kazimierza Gregera. Poznań 2009” – 20 zł 

• 2 bilety na Tor Saneczkowy Malta – 12 zł 

Łączna wartość nagrody: 112,10 zł brutto 

 



Nagroda Specjalna – w ramach „Swarm na Starym Rynku” 

• Plecak gadżetów Poznań Maraton – 150 zł 

• 2 bilety na mecz Lecha – 80 zł 

• Koszulka „I love Poznań” – 28,10 zł 

• Voucher do Vine Bridge dla 2 osób – 140 zł  

• Karnet na Basen Chwiałka – 108 zł  

• Voucher do Thai Smile – 150 zł  

Łączna wartość nagrody: 656,10 zł brutto 

 

4. Nagroda Specjalna zostanie przyznana w ramach wydarzenia „Swarm na Starym Rynku”. 

Trafi ona do użytkownika, który dołączy do Gry i w dniu 3 maja 2014 wykona check-in w miejscu 

Stary Rynek (id miejsca: “4b6fecaff964a52035002de3”) najbliżej wyznaczonej przez 

Organizatora godziny. 

5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących 

po stronie zwycięzców Gry.  

6. W przypadku nie wydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu rezygnacji 

zwycięzcy z przyjęcia nagrody albo niemożliwości odbioru nagrody przez zwycięzców w 

terminie do końca maja 2014 r., nagrody, które nie zostaną wydane pozostają własnością 

Organizatora.  

7. Ogłoszenie wyników gry nastąpi w dniu 6 maja 2014 roku za pośrednictwem strony 

internetowej www.check-in.poznan.pl.  
8. Nagrodzony Uczestnik otrzyma informację o przyznaniu nagrody za pośrednictwem 

wiadomości e-mail. 

§ 7 

Odpowiedzialność Organizatora 

 

1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników konkursu jest ograniczona do 

wysokości wartości przyznanych nagród. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z doręczeniem 

nagród, w przypadku powierzenia doręczenia przedsiębiorcy, do którego zakresu działalności 

należy dostarczanie przesyłek i przewóz towarów.  

 

 



§ 8 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

Gra kwalifikuje się do konkursów z dziedziny kultury zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 

od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. rozdział 3, art. 21, pkt. 68.  

 

§ 9 

Wyłączenia z udziałem w grze 

 

W grze nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora a także pracownicy innych podmiotów 

bezpośrednio zaangażowanych w jej organizację i przebieg, jak również członkowie ich 

najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo oraz małżonków. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, a nadto została opublikowana na 

stronie internetowej pod adresem www.check-in.poznan.pl 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania Gry z 

ważnych przyczyn. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, zarówno przed 

jak i po rozpoczęciu gry miejskiej. 


