Regulamin Gry Miejskiej
"Miejska Dżungla”
I. Postanowienia ogólne.
1. Gra miejska "Miejska Dżungla" (dalej „Gra Miejska”) organizowana jest przez Internet
Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Złotnickiej 28, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000388937, NIP 8943024998, Regon 021547015 (dalej „Organizator”).
2. Obsługę konkursu, w imieniu i na rzecz Organizatora, zapewnia WILLS INTEGRATED Sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 33/2, posiadający NIP 8943038718,
(dalej: Koordynator).
3. Fundatorem nagród w Grze Miejskiej jest Organizator.
4. Gra Miejska organizowana jest na terytorium miasta Wrocław.
5. W Grze Miejskiej mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które korzystają z aplikacji Messenger (dalej jako “Uczestnik”), z wyłączeniem:
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub
spółek zależnych;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Gry Miejskiej, spokrewnionych z
małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub
stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także
osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrodę, uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się z zasadami Gry Miejskiej określonymi w Regulaminie.
7. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu usługi Messenger.
9. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Gry
Miejskiej i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani
sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook.
II. Czas trwania Konkursu.
Gra Miejska będzie odbywała się od dnia 22.07.2019 r. od godz. 12:00 (data rozpoczęcia
gry) do dnia 04.08.2019 do godz. 15:00 (data zakończenia gry) na terenie miasta
Wrocław.
III. Komisja Gry Miejskiej.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Gry Miejskiej, a w szczególności w
celu dokonania wyboru zwycięzcy Gry Miejskiej, Organizator powoła Komisję Gry
Miejskiej. W skład Komisji Gry Miejskiej wejdą osoby oddelegowane przez Organizatora.

IV. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. Celem Gry Miejskiej jest promocja chatbota o nazwie MOICObot (projekt wdrażany przez
Organizatora) oraz pokazanie interesujących i inspirujących miejsc w mieście Wrocław.
2. Gra Miejska będzie prowadzona za pośrednictwem MOICObota w ramach usługi
Messenger: przy pomocy którego uczestnicy Gry Miejskiej otrzymywać będą instrukcje
dotyczące gry, wskazówki i za pomocą którego prowadzona będzie cała komunikacja
związana z przebiegiem Gry Miejskiej.
3. Zadaniem uczestników Gry Miejskiej będzie odnalezienie wskazówek pozostawionych
przez Organizatora w wybranych miejscach na terenie miasta Wrocław. W tym celu
gracze muszą kierować się wskazówkami podawanymi przez MOICObota.
4. Gra Miejska podzielona jest na etapy w liczbie 7. Wskazówki oraz instrukcje do dalszych
etapów Gry Miejskiej będą przekazywane uczestnikom na bieżąco za pośrednictwem
Messengera.
5. W celu wzięcia udziału w grze uczestnik powinien przyłączyć się do gry w dacie jej
rozpoczęcia tj. w dniu 22.07.2019 r. Osoby, które chcą dołączyć do gry w trakcie jej
trwania mogą to zrobić w dowolnym momencie. Na jej przejście mają dwa tygodnie
(22.07-04.08.2019 r.).
6. Uczestnik konkursu rozpoczyna Grę Miejską poprzez zainicjowanie rozmowy z
MOICObotem i wpisanie frazy rozpoczynającej Grę Miejską: I want to play a game.
7. Gra Miejska przeznaczona jest dla wszystkich chętnych, którzy lubią dobrą zabawę i ruch
na świeżym powietrzu, pod warunkiem spełniania wymogów opisanych w pkt I.5.
8. Podczas Gry Miejskiej każdy uczestnik musi posiadać telefon komórkowy, za
pośrednictwem, którego będzie otrzymywał informacje i wskazówki od Organizatora za
pomocą MOICObota.
9. Głównymi zwycięzcami Gry Miejskiej zostaną trzej uczestnicy, którzy jako pierwsi w
kolejności przejdą wszystkie etapy Gry Miejskiej i odpowiedzą poprawnie na pytanie
finałowe. Uczestnicy zajmujący kolejne miejsca od 4-10 otrzymają nagrody pamiątkowe,
dla pozostałych uczestników przygotowano nagrody pocieszenia.
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry Miejskiej niniejszego regulaminu, złamania
zasad fair play, utrudniania innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym
momencie Gry Miejskiej Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Gry Miejskiej.
Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11. Gra Miejskiej toczy się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy zobowiązani są do
zachowania szczególnej ostrożności.
12. Poprzez zainicjowanie Gry Miejskiej zgodnie z pkt IV.6 uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Grze Miejskiej na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie;
b) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Gry Miejskiej.
V. Nagrody.

1.

Nagrodę główną otrzymają trzej Uczestnicy, którzy przejdą wszystkie etapy Gry Miejskiej i
poprawnie odpowiedzą na pytanie finałowe.
2. Po przejściu wszystkich etapów Gry Miejskiej każdy z uczestników otrzyma od
Organizatora za pośrednictwem MOICObota (poprzez Messengera) treść zagadki, której
rozwiązaniem będzie adres odbioru nagrody. We wskazanym miejscu obecni będą
przedstawiciele Organizatora, którzy pierwszym 10 osobom rozdadzą nagrody, a
pozostałym uczestnikom nagrody pocieszenia.
3. Nagrodami głównymi są:
a) za zajęcie I miejsca – iPhone X o wartości 3 899 (słownie: trzy tysiące osiemset
dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych,
b) za zajęcie II miejsca - kamera GoPro HERO7 Black CHDHX-701-RW o wartości 1 579
(słownie: tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery) złotych,
c) za zajęcie III miejsca - smartwatch marki GARMIN Vivomove HR Sport Czarny o
wartości 749 (słownie: siedemset czterdzieści siedem) złotych.
4. Nagrodami pamiątkowymi są:
a) za zajęcie IV-X miejsca - bawełniane torby o wartości 220 (słownie: dwieście
dwadzieścia) złotych.
5. Nagrodami pocieszenia są:
a) vouchery na bezpłatny miesiąc Internetu Kiss (100 Mb/s) oraz pakietu telewizji Alice
(140 kanałów) o łącznej wartości 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych. Voucher
można wykorzystać wyłącznie w lokalizacji będącej w zasięgu sieci MOICO.
6. Organizator poinformuje Zwycięzców Gry Miejskiej o wygranej poprzez wysłanie
informacji za pośrednictwem MOICObota w ostatnim etapie gry. Nagrodę można odebrać
po ukończeniu ostatniego etapu, w terminie od dnia 03.08.2019 r. Wraz z odbiorem
nagrody koniecznym jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, pełny adres
zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
7. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w danych osoba zostanie wykluczona z
Konkursu, a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną
osobę, aż do wyłonienia Zwycięzcy, który spełnia wszystkie wymogi stawiane w
niniejszym Regulaminie.
8. Mimo podania danych wskazanych w pkt 3 powyżej, w przypadku niezgłoszenia się po
odbiór nagrody prawo do nagrody przepada.
9. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Gry Miejskiej z tytułu nieotrzymania nagród, które
nie zostały im przyznane, są wykluczone.
10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia
prawa do nagrody na osobę trzecią.
11. Nagroda zostanie przekazana podczas rozstrzygnięcia konkursu, tj. w dniach 0304.08.2019 r. w miejscu wskazanych przez Organizatora.
12. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe
z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do

przyznania Nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do Nagród wymienionych wyżej.
13. Do każdej nagrody głównej przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna wyliczona
według wzoru "[10/9*x] – x". Nagrodę zaokrągla się do pełnych złotych. Dodatkowa
nagroda pieniężna przewidziana jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od
wygranej. Nagroda ta zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej zgodnie z art. 41 ust. 4
w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda
pieniężna nie zostanie przekazana Laureatowi tylko zostanie rozliczona na poczet podatku
i uiszczona przez Fundatora Konkursu na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego
Laureata. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania nagrody rzeczowej, podatek od
nagrody, o którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a Uczestnik Konkursu utraci
prawo do dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w niniejszym punkcie. Za
pobranie i odprowadzenie podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu skarbowego
odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator, przy czym uczestnik Konkursu ponosi
odpowiedzialność za podanie swoich prawidłowych danych do dopełnienia obowiązku
fiskalnego. Celem otrzymania Nagrody, Laureat musi przekazać do Organizatora
następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na Profilu Społecznościowym Organizatora w zakładce
Notatki i na stronie internetowej www.moico.pl
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres: office@wills.pl, z dopiskiem „Miejska Dżungla”.
Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania Zwycięzców listem
poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
4. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 30 (słownie: trzydziestu)
dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres
wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
5. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Komisji.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych
przyczyn.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Gry Miejskiej spełniają
warunki określone w Regulaminie Gry Miejskiej. W tym celu może żądać od Uczestników
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Gry Miejskiej lub wynikających z
przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie
danego Uczestnika z Gry Miejskiej z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i
jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia
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Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych
osobowych wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Gry Miejskiej oraz wydania
przyznanych Nagród.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe
Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą
prawną udostępnienia danych stanowi uzasadniony interes realizowany przez
Organizatora oraz realizacja zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w
szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem
niezbędnym do przekazania Nagrody. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia
danych.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na
zasadach przewidzianych w prawie.
Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i
wyłącznie dla celów Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania
im Nagrody i jej rozliczenia.
Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji
Konkursu i wydania nagrody oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów podatkowych i rachunkowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom którym Organizator powierzył
przetwarzanie danych osobowych, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie
narzędzi i systemów teleinformatycznych Organizatora, realizują przesyłki oraz
zapewniają bieżącą obsługę prawną.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w
szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu,
Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.
Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku
(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń poprzez
urządzenia telekomunikacyjne uczestników Gry Miejskiej.
Zgłaszając udział w Grze Miejskiej i biorąc w niej udział, Uczestnik Gry Miejskiej,

podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Gry Miejskiej i wyraża zgodę na jej
treść.

Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2019 r.

