Regulamin konkursu
Ucz się języków z BRITISH CENTRE
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Ucz się języków z BRITISH CENTRE” jest firma BRITISH CENTRE
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 140.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs „Ucz się języków w BRITISH CENTRE” jest prowadzony na stronie internetowej
www.wirtualnyzgierz.pl w dniach 12.09.2016 – 15.09.2016.
4. Harmonogram konkursu:
◦

12.09.2016 – 15.09.2016 – przyjmowanie zgłoszeń konkursowych,

◦

16.09.2016 – poinformowanie zwycięzców o wygranej.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem

konkursu „Ucz się języków z BRITISH CENTRE” jest udzielenie prawidłowej
odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: Ile oddziałów Szkoły Języków Obcych BRITISH
CENTRE funkcjonuje na terenie województwa łódzkiego?

ROZDZIAŁ III
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłaszanie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest bezpłatne.
2. Każdy uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie tylko za zgodą
4.
5.
6.
7.

rodziców.
Odpowiedzi na pytanie konkursowe powinny być wysyłane drogą mailową na adres:
konkurs@british-centre.pl.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail z odpowiedzią na
pytanie konkursowe, podanie danych osobowych: imię i nazwisko, numeru telefonu.
Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko ze zwycięzcami konkursu.
W konkursie nie mogą brać udziału Organizator, jego rodzina, pracownicy lub współpracownicy
Organizatora.

ROZDZIAŁ IV
TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy wysłać drogą mailową na adres: konkurs@britishcentre.pl z tytułem wiadomości „KONKURS” w terminie od 12.09.2016 do 15.09.2016.

2. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres:
promocja@british-centre.pl.
3. Miejsce i termin odbioru nagród zostanie wskazany zwycięzcom telefonicznie lub mailowo.
4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod
uwagę.
5. Wszystkie odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłane Organizatorowi pozostają
w archiwum Organizatora.
ROZDZIAŁ V
NAGRODY
1. Nagrodzona zostanie 5, 15 i 25 osoba, która wysłała e-mail z prawidłową odpowiedzią i spełniła
pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
2. Organizator przewiduje trzy jednakowe zastawy nagród. Każdy zestaw składa się z:
a) planszowej gry językowej,
b) vouchera na kurs języka angielskiego o wartości 100 zł do zrealizowania w Szkole Języków
Obcych BRITISH CENTRE w terminie do grudnia 2016 roku.
3. Nagrody nie podlegają wymianie lub zwrotowi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną, w przypadku gdy z przyczyn
od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.
5. Miejsce i termin odbioru nagród zostanie wskazany zwycięzcom telefonicznie lub mailowo.
ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB PODANIA WYNIKÓW KONKURSU:
Miejsce i termin odbioru nagród zostanie wskazany zwycięzcom telefonicznie lub mailowo.
ROZDZIAŁ VII
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych w konkursie przetwarzane będą przez Organizatora.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania nagrody oraz w celach marketingowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: a) imię
i nazwisko, b) adres e-mail c) numer telefonu oraz następujący zakres czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają
prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
5. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie, o każdej zmianie w
zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem
aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania nagrody.

ROZDZIAŁ VIII
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie wpłynie żadna
odpowiedź spełniająca warunki Regulaminu.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą
na przetwarzanie danych osobowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu, terminu konkursu,
wartości nagrody pod warunkiem, że zmiana nie naruszy praw uczestników konkursu.
O wszelkich zmianach regulaminu organizator będzie informować mailowo.
Łódź, 8 września, 2016 roku.

