
Regulamin gry „Młody poliTechnik”
1.  Gra realizowana będzie 14 maja 2016 r. w godzinach od 10:00 - 14:30 na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej 

ograniczonego ulicami: Nowowiejską, Koszykową, Noakowskiego, Niepodległości.
2.  Uczestnikiem gry może zostać każde dziecko ze  szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Podczas gry dziecko mogą 

wspierać rodzice lub opiekunowie, którzy sprawują nad nim opiekę.
3.  Nagrody w grze: 

Dla 1 osoby wylosowanej spośród wszystkich uczestników, którzy ukończyli grę - pobyt na jednym z campów  firmy 
CHRIS w dniach od 21 do 30 sierpnia 2016 r. o wartości 1500 zł  oraz dodatkowa premia pieniężna  wysokości (166.65 zł) 
na pokrycie należnego podatku. Kwota premii pieniężnej nie będzie przekazywana na rzecz zwycięzcy, lecz od razu bę-
dzie przekazywana na pokrycie zobowiązania podatkowego powstającego z tytułu przekazania nagrody. Opłaty podat-
ku dokonuje organizator konkursu. 
Dla 1 osoby, która zebrała najwięcej liter i ułożyła z nich najdłuższy wyraz w zadaniu pt. LITERY - pobyt na jednym z 
campów  firmy CHRIS w dniach od 21 do 30 sierpnia 2016 r. o wartości 1500 zł  oraz dodatkowa premia pieniężna  wyso-
kości (166.65 zł) na pokrycie należnego podatku. Kwota premii pieniężnej nie będzie przekazywana na rzecz zwycięzcy, 
lecz od razu będzie przekazywana na pokrycie zobowiązania podatkowego powstającego z tytułu przekazania nagrody. 
Opłaty podatku dokonuje organizator konkursu. 
Dla 3 osób wylosowanych spośród wszystkich uczestników którzy ukończyli grę , przewidziane są zestawy gadżetów 
firmowych.

4.  Aby przystąpić do gry należy pobrać KARTĘ DO GRY w dowolnym punkcie oznaczonym logo CHRIS, wypełnić ją dany-
mi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, numer telefonu. Każdy uczestnik może posłużyć się tylko jedną kartą. Na karcie 
mogą być zapisane dane tylko jednej osoby.

5.  Cele gry to: 
a) wykonanie czterech spośród pięciu zadań i zdobycie czterech stempli na KARCIE DO GRY potwierdzających prawi-
dłowe wykonanie zadań:  
- stempel można zdobyć na każdej z pięciu stacji  - wydziałów umieszczonych na mapie KARTY GRY po wykonaniu za-
dania.  
- stempel można otrzymać tylko na oryginalnej KARCIE GRY „Młody poliTechnik” wypełnionej danymi identyfikacyjnymi. 
b) znalezienie podczas gry jak największej liczby papierowych liter i ułożenie z nich jak najdłuższego wyrazu na mecie gry: 
- zadanie LITERY polega na zdobyciu podczas trwania gry jak największej liczby papierowych liter w różnych kolorach, 
rozmieszczonych przy stacjach gry „Młody poliTechnik” na terenie kampusu Politechniki i ułożeniu z nich na mecie jak 
najdłuższego wyrazu (czasownik lub rzeczownik w języku polskim). Ułożony wyraz należy zapisać na KARCIE GRY.   
UWAGA: uczestnik może oderwać i wykorzystać tylko jedną literę z zestawu określonego koloru!

6.  Po zakończeniu gry KARTĘ GRY należy rozdzielić na dwie części. Część ze stemplami i wpisanym słowem wrzucić do 
urny na mecie przy stanowisku firmy CHRIS, część drugą zachować jako dowód uczestnictwa w grze.

7.  Wyłonienie pierwszego zwycięzcy oraz trzech osób, które otrzymają gadżety firmowe odbędzie się drogą losowania 
spośród wszystkich kart wrzuconych do urny na mecie przy stanowisku firmy CHRIS w dniu 14 maja 2016 o godzinie 
14:30. Karta zwycięzcy musi mieć cztery stemple oraz dane identyfikacyjne uczestnika.

8.  Wyłonienie drugiego zwycięzcy odbędzie się po sprawdzeniu na KARTACH GRY wyników zadania LITERY, w możliwie 
najkrótszym czasie. Karta zwycięzcy musi mieć cztery stemple oraz dane identyfikacyjne uczestnika. Zwycięzca zosta-
nie powiadomiony o wygranej telefonicznie. 

9.  Nagrody nie mogą zostać przekazane innej osobie, zrealizowane zostaną wyłącznie we wskazanym przez organizato-
rów terminie. 

10. Nagród nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.
11. W przypadku, gdy nikt nie zgłosi się po odbiór nagród w ciągu trzech dni, zostanie przeprowadzenie ponowne losowanie. 
12. Regulamin oraz wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie www.chris.com.pl 
13. Interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów należy do organizatorów – firmę  CHRIS. 

            organizator:

www.chris.com.pl
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