
 

REGULAMIN KONKURSU 

przeprowadzanego na terenie Ziemi Lubaczowskiej  

w ramach II Festiwalu Questingu  

podczas akcji  „Poznaj nasz region” 

 

Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem  II Ogólnopolskiego Festiwalu Questingu (dalej: „Festiwal”) jest Związek 

Międzygminny Ziemia Lubaczowska (dalej: „Organizator”). 

 

2. Miejscem, w którym będzie odbywał się Festiwal jest obszar 8 gmin:  Gminy Lubaczów, Miasta 

Lubaczów, Gminy Stary Dzików, Gminy Narol, Gminy Cieszanów, Gminy Wielkie Oczy, Gminy 

Horyniec – Zdrój oraz Gminy Oleszyce, łącznie zwany Ziemią Lubaczowską. 

 

3.  Festiwal odbędzie się w terminie od 25 maja 2018 r. do 27 maja 2018 r. 

 

4. W trakcie trwania Festiwalu przeprowadzony zostanie konkurs. W konkursie mogą wziąć osoby 

pokonujące trasy questów, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu. 

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu – trasy questów objęte konkursem 

 

5. Questy objęte konkursem zlokalizowane są: 

 

a) w Gminie Lubaczów – quest „ W Kresowej Krainie”. Start / punkt początkowy questu: 

Basznia Dolna (Kresowa Osada); 

b) w Mieście Lubaczów – quest „Spacer z Lubaczem”. Start / punkt początkowy questu: Rynek 

w mieście Lubaczów; 

c) w Gminie Oleszyce – quest „Oleszyce – miasto trzech kultur”. Start / punkt początkowy 

questu: Ratusz w Oleszycach; 

d) w Gminie Wielkie Oczy – quest „Spacer z Modrzewskim po Wielkich Oczach”. Start / punkt 

początkowy questu: dawna synagoga w Wielkich Oczach; 

e) w Gminie Stary Dzików – quest „Dzika Wyprawa”. Start / punkt początkowy questu: Gminny 

Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie; 

f) w Gminie Narol – „ Narol – Szlakiem Pana, Wójta i Plebana”. Start / punkt początkowy 

questu: Urząd Miasta i Gminy Narol; 

g) w Gminie Cieszanów – quest „Cieszanów – dobrze rockujace miasto”. Start / punkt 

początkowy questu: Kąpielisko „Wędrowiec” w Cieszanowie; 

h) w Gminie Horyniec – Zdrój – quest „Zielony Horyniec – Zdrój. Spacerem po zdrowie”. Start / 

punkt początkowy questu: Park Zdrojowy w Horyńcu Zdroju (przy skateparku). 

i) W Gminie Cieszanów – quest „Aby Cię diabli (nie) wzięli!!!”. Start/punkt początkowy questu: 

skrzyżowanie ulicy Jana III Sobieskiego z DW 865. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

6. Każda osoba chcąca wziąć udział w konkursie na starcie / w punkcie początkowym otrzyma 

ulotkę questową, dotyczącą danego questu. Start / punkty początkowe questów, o których mowa w 

pkt 5, będą czynne wg poniższej informacji:  

 



 
 

7. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy przedstawić prawidłowo rozwiązane ulotki 

questowe w oznaczonym przez Organizatora na Rynku Miejskim w Lubaczowie miejscu, tj. 

STANOWISKU FESTIWALOWYM w dniu 27 maja 2018 r. (dalej: „Punkt końcowy”). Punkt 

końcowy będzie czynny w godzinach od 13:00 do 15:00. Odnotowany zostanie również czas 

pojawienia się uczestnika w Punkcie końcowym oraz  ilość przebytych questów, o których mowa 

w pkt. 5 Regulaminu. 

 

8. Prawidłowe rozwiązanie ulotki questowej obejmuje: 

- uzupełnienie wszystkich haseł znajdujących się na ulotce questowej (np. poprawne rozwiązanie 

rebusów, krzyżówek itp.), 

- uzupełnienie hasła głównego znajdującej się na ulotce questowej; 

- czytelnie przybitą pieczątkę w „miejscu na pieczątkę” na ulotce questowej 

 

9. Za poprawne przejście tras questów, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu, uczestnik otrzyma 

„Paszport wędrowca Ziemi Lubaczowskiej” oraz naklejki przysługujące za każdy z przebytych 

questów. 

 

10. Po przedstawieniu w Punkcie końcowym rozwiązanych ulotek questowych, uczestnik konkursu 

zostanie wpisany na listę konkursową z godziną potwierdzającą czas zgłoszenia, podając: 

a) imię i nazwisko; 

b) numer kontaktowy; 

c) liczbę poprawnie przebytych questów, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu. 

 

11. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

Nagrody 

12. Osoby, które przejdą największa ilość questów, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu, i pojawią 

się 27 maja 2018 r. w Punkcie końcowym w najkrótszym czasie otrzymają nagrody. 

 

Postanowienia końcowe 

 

13. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z zapisów Regulaminu, prawo ostatecznej 

interpretacji tych zapisów przysługuje Organizatorowi.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe podczas pokonywania 

tras questów. Przejścia questów odbywają się indywidualnie. 

Gmina Lubaczów: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Miasto Lubaczów: 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Gmina Oleszyce: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Gmina Wielkie Oczy: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 

Gmina Stary Dzików: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Gmina Narol: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Gmina Cieszanów: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 22.00 - 24.00 (quest nocny) 
 
Gmina Horyniec-Zdrój: 
26 maja od 10.00 - 14.00 

 
Pakiet dziewięciu questów można otrzymać także 25 maja br., w godz. od 8.00 do 14.00,  
w Urzędzie Gminy Lubaczów, pok. nr 22.  
 
Przejścia questów odbywają się indywidualnie! 


