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REGULAMIN KONKURSU  

„ZOSTAŃ MISTRZEM QUESTÓW” 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zostań Mistrzem 

Questów". Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce. 

2. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie internetowej 

www.powiat.hajnowka.pl.  

3. Konkurs trwa w terminie od 20 kwietnia 2015 r. do 8 czerwca 2015 r.  

4. Questing to edukacyjna gra terenowa. Polega na przejściu nieoznakowanych w terenie tras 

edukacyjno-turystycznych, które przemierza się na podstawie wskazówek zawartych w 

wierszowanym i rymowanym tekście. Uczestnik, który chce przejść quest, musi znaleźć się w 

opisywanym miejscu, czytając tekst zgaduje, gdzie dalej ma iść, liczy kroki lub pozyskuje literki 

potrzebne dla rozwiązania hasła. Celem gry jest znalezienie ukrytego skarbu i odgadnięcie hasła. 

5. Trasy questowe powstały w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

Puszcza jest wieczna 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

 

Celem konkursu  jest: 

1. Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Puszczy Białowieskiej wśród 

mieszkańców i turystów. 

2. Promocja produktu lokalnego, jakim jest "Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej.  

3. Rozwój umiejętności literackich wśród dzieci i młodzieży, nauka czytania ze zrozumieniem. 

4. Rozwój podstawowych kompetencji związanych z odbiorem tekstu i orientacją w przestrzeni. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych: 

- mieszkańców regionu (questing jako sposób na poznanie swojej "małej ojczyzny") 

- turystów odwiedzających region Puszczy Białowieskiej (aktywne zwiedzanie i poznanie lokalnego 

dziedzictwa) 

w tym: 

- rodzin z dziećmi (wspólna zabawa w poszukiwanie skarbu), 

- grup szkolnych (aktywna metoda edukacji regionalnej). 

2. Konkurs zostanie rozpowszechniony i przeprowadzony za pośrednictwem szkół, ośrodków kultury i 

punktów informacji turystycznej na terenie Powiatu Hajnowskiego.  

3. Konkurs polega na: 
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- przejściu minimum 3 questów wybranych spośród 15 dostępnych tras w regionie Puszczy 

Białowieskiej, odgadnięciu hasła oraz znalezieniu skarbu i odbiciu pieczęci; 

- wykonaniu minimum 2 zdjęć dokumentujących: rozwiązanie questu, poszukiwanie skarbu, 

przejście/przejechanie poszczególnych tras questu. Fotografie powinny przedstawiać osoby na 

trasie questu na tle ciekawych miejsc na trasie questu oraz powinny być odpowiedzią na hasło: 

„moje przygody na questowej trasie". Fotografie powinny być podpisane (w nazwie) imieniem i 

nazwiskiem.  

- uzupełnieniu Karty Konkursowej Questu (załącznik do niniejszego regulaminu). 

- Karta Konkursowa Questu powinna zostać podpisana i całkowicie uzupełniona. 

NIEKOMPLETNIE UZUPEŁNIONE KARTY KONKURSOWE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE 

KONKURSOWEJ! 

4.  Do Karty Konkursowej należy dołączyć minimum 2 zdjęcia (na płycie CD/DVD albo do zgrania z 

pen-drive'a) oraz minimum 3 ulotki questowe z rozwiązanym hasłem, opatrzone pieczęcią jako 

dowód przejścia tras. KARTY BEZ ZDJĘĆ, BEZ ULOTEK, BEZ PIECZĄTEK NIE BĘDĄ 

PODLEGAŁY OCENIE KONKURSOWEJ!  

 

5. Kartę Konkursową wraz z ulotkami (zawierającymi prawidłowe hasło i opatrzone pieczęcią) oraz 

zdjęcia  należy dostarczyć do 8 czerwca 2015 r.: 

- osobiście:  bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju pokój nr 4 przy ul. Zina 1 w Hajnówce 

(wersja papierowa Karty Konkursowej, zdjęcia do zgrania z pen-drive'a lub na płycie CD/DVD) 

- pocztą: (wersja papierowa wraz ze zdjęciami nagranymi na dowolny nośnik - CD/DVD lub pen-

drive) na adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 

Wydział Promocji i Rozwoju  

Ul. Aleksego Zina 1, pok. 4, 17 – 200 Hajnówka 

z dopiskiem: KONKURS „Zostań Mistrzem Questów” 

 

- bądź za pomocą poczty elektronicznej: ujaniel@powiat.hajnowka.pl (skan Karty Konkursowej, 

skan ulotek questowych oraz zdjęcia) 

 

6. Uczestnictwo w konkursie może zostać zgłoszone indywidulanie lub za pośrednictwem opiekuna 

(rodzica, nauczyciela). Prace mogą składać: rodzice uczniów, nauczyciele bądź sami uczestnicy, 

którzy ukończyli 13 rok życia. 

7.  Ulotki z questami są dostępne w Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, ul. 3 Maja 45 w 

Hajnówce lub w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa, pok.4, ul. Zina 1 w Hajnówce lub do 

pobrania na stronie www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb. 

8.  Trasy questowe dotyczą następujących miejsc i tematów: 

 

Questy o tematyce historycznej: 

Hajnówka - tytuł: Drzewiej w Hajnówce, opiekun: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce 

(czytelnia), ul. 3 Maja 45, tel. (85) 682 2969, e-mail: mbphajnowka@poczta.onet.pl; 

Narew - tytuł : Śladami królowej Bony w Narwi, opiekun: Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi 

ul. Mickiewicza 18, tel. (85) 681 6870, e-mail: gbpn@wp.pl; 

Białowieża - tytuł: Sławni i znani z Białowieżą związani - quest rowerowy, opiekun: Białowieska 

Akademia Bioróżnorodności Wejmutka, ul. Kolejowa 1a, tel. (85) 681 21 17, e-mail: 

wejmutka@wejmutka.pl;  
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„Dawne białowieskie zawody”- opiekun: Urząd Gminy Białowieża, tel. (85) 68 12 487 wew. 36, 

e-mail: unia@ug.bialowieza.pl,  

„Carska Białowieża”, „Śladami osadnictwa w Puszczy Białowieskiej”, opiekun: Białowieski 

Park Narodowy, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Park Pałacowy 11, tel. 85 682 97 11 
 

 

Narewka - tytuł: Żydowska historia Narewki, opiekun: Stanica Kajakowa w Narewce, ul. 

Hajnowska 33, tel. (85) 68 58 062, e-mail: stanica-narewka@o2.pl. 

 

Questy przyrodnicze: 

Siemianówka - tytuł: Przyrodnicze wędrówki brzegiem Siemianówki, opiekun: Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, ul. Szkolna 35, tel. (85) 685 71 69, e-mail: 

ewelina.1978@wp.pl; 

Krynoczka k.Hajnówki - tytuł: Świetliska Krynoczka - opiekun: Urszula Janiel, e-mail: 

ujaniel@powiat.hajnowka.pl, tel. 78 444 55 49. 

Białowieża: „Mieszkańcy Parku Pałacowego w Białowieży”, opiekun: Białowieski Park 

Narodowy, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Park Pałacowy 11, tel. 85 682 97 11 

 

Questy o tematyce kulturowej: 

Nowoberezowo - tytuł: Wiejski Krajobraz Drewnem Zdobiony - quest rowerowy, opiekun: Ewa 

Natalia Moroz - Keczyńska, tel. 508 930 409; 

Czeremcha - tytuł: Dzieła rąk z Czeremchy, opiekun: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, 

Barbara Kuzub - Samosiuk, e-mail: czeremszyna2@wp.pl; 

Czyże - tytuł: W poszukiwaniu lwa i kogucika w Czyżach, opiekun: Katarzyna Szyryńska, e-

mail: k.szyrynska@ugczyze.pl, tel. (85) 681 89 96; 

Kleszczele - tytuł: Wielonarodowo w Kleszczelach, opiekun: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, tel. (85) 681 80 54, e-mail: moksirkleszczele@gmail.com; 

Dubicze Cerkiewne - tytuł: Szlakiem błękitu w Dubiczach, opiekun: Gminna Biblioteka Publiczna 

w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67, e-mail: bibliotekadc@o2.pl, tel. (85) 682 79 98. 

 

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do 

zdjęć, na ich wykorzystanie w celach promocyjnych. 

5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; 

tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).  

6. Zdjęcia zgłoszone w wersji elektronicznej do Konkursu nie będą zwracane autorom.  

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielają: 

Urszula Janiel - ujaniel@powiat.hajnowka.pl. nr tel. (85) 682 30 46 

Katarzyna Nikołajuk - redakcja@powiat.hajnowka.pl nr tel. (85) 682 47 68 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania prac w przypadku ich 

niewystarczającej ilości. W związku z tym wydłużeniu ulegnie termin rozwiązania konkursu.  

3. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

4. Jury pod uwagę weźmie: 

mailto:unia@ug.bialowieza.pl
mailto:ujaniel@powiat.hajnowka.pl
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 umiejętność doboru tematu pracy,  

 kreatywność, oryginalność, 

 humor. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Starostwa Powiatowego w Hajnówce.  

2. Osoby wyróżnione o nadaniu nagrody i terminie jej odbioru zostaną powiadomione telefonicznie do 

26 czerwca 2015 r.  

 

§ 6 

Nagrody 

 

1. Każdy uczestnik, który weźmie udział w konkursie otrzyma upominek.  

2. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Białowieski Park Narodowy, Urząd 

Gminy Białowieża.  

     

 § 7 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.  

3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej wynosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 

Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz 

unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.  

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego 

prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora 

pracy zgłoszonej do Konkursu. 

7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie. 

8. Regulamin został zatwierdzony przez Starostę Hajnowskiego.  
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         Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu  

 

KARTA KONKURSOWA  

ZOSTAŃ MISTRZEM QUESTÓW 

 

Tytuł questu, który przeszłam/przeszedłem:  

1. ……………………………………………………………………hasło: ………………………...………… 

2.………………………………………………………………….…hasło:…………………………………… 

3..……………………………………………………………………hasło:…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowo przedkładam następujące fotografie (przedstawiające osobę bądź grupę ludzi na trasie questu) 

w wersji elektronicznej z tras: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DANE AUTORA* 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………..…. 

Wiek.....................................................................................................................................................................

Tel. kontaktowy ................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna/rodzica…………………………………………………………………………..….. 

Tel. do opiekuna/rodzica...................................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………... 

 

*Jeśli brakuje miejsca można dołączyć dodatkową kartkę. 

*Osoby powyżej 13 roku życia wypełniają samodzielnie 

 


