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Regulamin wakacyjnego konkursu na najciekawszą skrytkę Geocaching  

„GMINA PEŁNA NIESPODZIANEK!” 

 
Organizator:  
Gmina Rawa Mazowiecka 
 
Cele konkursu:  
1. Promocja swojego miejsca zamieszkania i Gminy Rawa Mazowiecka. 
2. Wyszukiwanie ciekawych miejsc / atrakcji turystycznych (również tych nieznanych szerszemu gronu odbiorców),  

a następnie prezentowanie ich w postaci prac konkursowych. 
3. Integracja międzypokoleniowa.   
4. Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej 

Ojczyzny. 
 
Warunki konkursu: 
1. Konkurs jest skierowany do Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka i będzie rozstrzygany w następujących 

kategoriach:  
1) uczniowie klas IV - VI  
2) uczniowie klas VII - VIII  
3) uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie (OPEN) 

2. Przedmiotem konkursu jest założenie skrytek geocachingowych (tzw. keszy) na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka oraz zalogowanie ich na stronie www.geocaching.com  

3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rawam.ug.gov.pl 
4. W terminie do 31.08.2022 roku na adres a.mrowczynska@rawam.ug.gov.pl należy przesłać: 

1) dane uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz w przypadku uczniów - nazwę Szkoły 
2) nazwę/login konta, z którego zalogowano zgłaszaną do konkursu skrytkę 
3) dane dotyczące zalogowanej skrytki na stronie www.geocaching.com  
 

Ocena i nagrody: 
 
1. Ocenie podlegać będzie poziom zaangażowania w przygotowanie skrytki, jej opis na stronie  

www.geocaching.com oraz – jeżeli uczestnik chce otrzymać dodatkowe wyróżnienie - liczba założonych skrytek. 
2. Jury powołane przez Organizatora przyzna, w każdej kategorii, nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc. 
3. Jury przyzna, w każdej kategorii, dodatkowe wyróżnienia dla trzech uczestników, którzy założyli największą 

liczbę skrytek (tj. powyżej trzech sztuk). W przypadku założenia takiej samej liczby skrytek, decydować będzie 
data zalogowania skrytki na stronie www.geocaching.com  

4. Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc, ma także prawo nie przyznać pierwszego miejsca. 
5. Nagroda zostanie przypisana do konta, z którego założono skrytkę. 
6. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 
 
Uwagi dodatkowe:  
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 16.09.2022 r. na stronie internetowej Gminy Rawa Mazowiecka 

www.rawam.ug.gov.pl ponadto, laureaci (zdobywcy trzech pierwszych miejsc i wyróżnień) zostaną 
powiadomieni indywidualnie na dane kontaktowe wskazane w zgłoszeniu. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
i promocji konkursu i Gminy Rawa Mazowiecka. 

5. Osobą do kontaktu ws. konkursu jest Agnieszka Mrówczyńska, tel. 46 854 51 89, 
a.mrowczynska@rawam.ug.gov.pl, 

6. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. 
 

 
Klauzula informacyjna 
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji  
3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 
rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu  
w dane oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej RODO). 


