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REGULAMIN KONKURSU "DOKOŃCZ HISTORIĘ I ODBIERZ NAGRODĘ!" 
 
A.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy dokument określa zasady organizacji konkursu „Dokończ historię i odbierz nagrodę!", zwanego 

dalej „Konkursem” oraz uczestnictwa w nim. 
2. Organizatorem Konkursu jest szkoła językowa Perfect English z siedzibą przy ul. Matejki 17 w Nowym 

Sączu prowadzona przez Małgorzatę Stone, zwana dalej "Organizatorem" lub „Perfect English”. 
 
B.  ZAŁOŻENIA KONKURSU   
1. Konkurs polega na napisaniu tekstu w języku polskim o dowolnej tematyce zawierającego nie więcej niż 

200 znaków, który będzie kontynuacją opowiadania rozpoczynającego się od słów podanych w formularzu 
Konkursu.   

2. Celem Konkursu jest wybranie najbardziej pomysłowych tekstów spośród nadesłanych w ramach 
Konkursu.  

3. Prace w ramach Konkursu można przesyłać w dniach od 28 lutego 2014 r. do 16 marca 2014 r. 
4. Nadesłane w ramach Konkursu teksty mogą być publicznie udostępniane przez Organizatora po uzyskaniu 

odrębnej zgody ich autorów.  
5. W Konkursie Organizator przewiduje przyznanie nagrody głównej i nagród pocieszenia.  
6. Nagrodą główną w Konkursie jest bezpłatny udział jednej osoby w kursie języka angielskiego na poziomie 

zaawansowania od podstawowego do wyższego średnio-zaawansowanego, liczącym 60 godzin lekcyjnych, 
o wartości 630 zł., organizowanym przez Perfect English w okresie 2-29 lipca 2014r. w siedzibie szkoły przy 
ul. Matejki 17 w Nowym Sączu. Zasady odbywania kursu umieszczone są na str. www.perfectenglish.pl.  
W ramach I nagrody Perfect English nie zapewnia laureatowi noclegu, wyżywienia, ani zwrotu opłat  
za przejazd. 

7. Nagrodą pocieszenia jest kubek firmowy Perfect English. 
8. Fundatorem nagród jest Perfect English. 

 
C.  UCZESTNICY KONKURSU 
1.  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która jest użytkownikiem portalu Facebook.  
2.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PERFECT ENGLISH.  
3. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają Ustawie o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 
wykonania obowiązków związanych z realizacją Konkursu. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża 
zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji Konkursu. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu  
do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Administratorem tych danych jest Organizator.  

  
D.  ZASADY ZGŁOSZENIA I REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1.  Każdy zarejestrowany użytkownik portalu Facebook.com staje się uczestnikiem Konkursu gdy: 

a)  przeczyta i zaakceptuje niniejszy regulamin; 
b) poprawnie wypełni formularz konkursowy dostępny na profilu Perfect English w portalu Facebook.com. 

2. W Konkursie oceniane będą wyłącznie teksty przesłane w formularzu konkursowym.  
3.   Poprawnie wypełniony formularz nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym lub dyskryminującym. 
4. Każdy uczestnik ma prawo wziąć udział w Konkursie wyłącznie jednorazowo. 
5. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie  

na adres: biuro@perfectenglish.pl wiadomości "Rezygnuję z udziału w konkursie”. 
 
E.  ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU  
1.   Nadesłane w ramach Konkursu teksty oceni i nagrody przyzna jury powołane przez Organizatora. 
2.   Uczestnik Konkursu, który zaproponuje najbardziej pomysłowy tekst otrzyma główną nagrodę Konkursu.  
3. Laureatem nagrody głównej może być wyłącznie osoba, która ma ukończone 14 lat i której poziom 

zaawansowania języka angielskiego pozwala na udział w kursie.  
4. Jury wybierze również nie więcej niż 100 innych ciekawych tekstów, których autorzy zostaną nagrodzeni 

nagrodami pocieszenia.  
5. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma od Perfect English upominek – firmową smycz do kluczy. 
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F.  WYDAWANIE NAGRÓD 
1. Po zakończeniu Konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej nagrodzie i 

nieprzekraczalnym terminie jej odbioru.  
2. Miejscem odbioru wszystkich nagród oraz upominków w Konkursie jest siedziba Organizatora przy ul 

Matejki 17 w Nowym Sączu. Organizator nie wysyła nagród i upominków drogą pocztową ani kurierską.   
3.  Warunkiem odebrania nagród i upominków jest okazanie wydruku mailowej informacji przesłanej przez 

Organizatora. Wydruk musi zawierać adres mailowy adresata. Każdą nagrodę można odebrać tylko 1 raz. 
4.  Warunkiem odebrania nagrody głównej jest zgłoszenie się laureata do siedziby szkoły celem sprawdzenia 

poziomu zaawansowania w terminie nie późniejszym niż 15 czerwca 2014. 
5.  Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
6.  Nie ma możliwości przeniesienia nagrody na osoby trzecie. 
 
G.  NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU  
1.  Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawuje dyrektor Perfect English. 
 
H.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie by w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,  
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej oraz za nie odebranie 
nagrody spowodowane błędnym podaniem danych osobowych.  

2.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. 
Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu informując wcześniej o 
wprowadzanych zmianach.  

5.  Wszelkie pytania i uwagi należy kierowa na oficjalny adres mailowy Organizatora - biuro@perfectenglish.pl 
6.  Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.  
7.  Organizator Konkursu nie współpracuje z portalem Facebook.com oraz nie jest przez niego w żaden sposób 

sponsorowany. Wszelkie informacje przekazywane w trakcie Konkursu trafiają do Organizatora, a nie do 
portalu Facebook.com 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
   

 
 

        
 
 

      

       

 


