Regulamin Konkursu „The English Effect”
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w konkursie
prowadzonym z okazji zorganizowania przez British Council wystawy The English Effect, zwanym
dalej „Konkursem”.
§ 1. Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Eskadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.
Jeleniogórska 17, (30 – 422 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000223980, nr NIP 5262823248, kapitał zakładowy: 195.000 PLN, zwana
dalej „Organizatorem Konkursu”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Multikina w Centrum Handlowym Złote Tarasy przy ul.
Złotej 59, 00-120 Warszawa, dalej: „Miejsce Wystawy”.
3. Celem Konkursu jest promocja wystawy „The English Effect”, organizowanej przez British
Council, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 59, 00-697 Warszawa, dalej: „Organizator
Wystawy”.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie www.britishcouncil.pl oraz w Miejscu
Wystawy.
6. Organizator Wystawy jest przyrzekającym nagrody określone Regulaminem w rozumieniu art.
919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. , nr 16, poz. 93, ze
zm.).
7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w
niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator
Konkursu będzie uprawniony do wykluczenia uczestników z udziału w Konkursie.
§ 2. Czas trwania Konkursu
Konkurs będzie trwał w dniach od 17 do 30 marca 2014 r.
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
a) pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b) małoletnie powyżej siódmego roku życia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, Organizatora Wystawy,
Miejsca Wystawy ani ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z
pracownikami ww. podmiotów w stosunku przysposobienia.
3. Każda osoba fizyczna może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz (każda osoba fizyczna
może wypełnić tylko jeden Formularz Zgłoszeniowy). W przypadku wypełnienia przez tą samą
osobę fizyczna więcej niż jednego Formularza Zgłoszeniowego, osoba ta będzie
zdyskwalifikowana z Konkursu.

§ 4. Przedmiot Konkursu
1. Zadaniem każdego Uczestnika jest odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego język angielski
jest ważny w dzisiejszym świecie? Dlaczego jest ważny dla Ciebie?” [„Pytanie Konkursowe”].
2. Odpowiedzi należy udzielić na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się w Miejscu Wystawy
[„Formularz Zgłoszeniowy”].
§ 5. Dokonywanie zgłoszeń
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy uzupełnić znajdujący się w Miejscu Wystawy Formularz
Zgłoszeniowy wpisując swój adres mailowy, wiek oraz odpowiedź na Pytanie Konkursowe.
2. Formularz Zgłoszeniowy należy wrzucić do urny, która znajduje się w Miejscu Wystawy.
3. Na Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża
zgodę na wykorzystanie podanego adresu e-mail na potrzeby Konkursu, w tym - w przypadku
jeśli jest osoba małoletnią powyżej siódmego roku życia - zobowiązuje się w przypadku wygranej
doręczyć Organizatorowi Konkursu zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie na
zasadach określonych w Regulaminie, w tym na przetwarzanie jego danych osobowych
wyłącznie na potrzeby Konkursu, w szczególności wydania Nagrody.
4. Organizator Konkursu zapewnia, iż podane na Formularzach Zgłoszeniowych adresy email będą
wykorzystanie wyłącznie na cele związane z Konkursem, w szczególności celem poinformowania
Uczestnika o wygranej.
§ 6. Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest półroczny kurs języka angielskiego w szkole językowej British Council
w semestrze zimowym 2014/15, wybrany przez zwycięzcę spośród trzech rodzajów kursów
grupowych: kurs „angielski ogólny”, kurs „przygotowujący do egzaminów Cambridge” lub „kurs
IELTS” w szkole British Council w Warszawie lub w Krakowie [dalej: „Nagroda”].
2. Nagrodę wygrywa Uczestnik, którego odpowiedź zostanie uznana przez Komisję Konkursową za
najbardziej kreatywną.
3. Nagroda ma maksymalną wartość 2 850 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Wraz z
Nagrodą Organizator Wystawy przyznaje nagrodę pieniężną o wartości 10% tej Nagrody,
przeznaczoną na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wygraniem przez
Uczestnika tej nagrody, płatny przez Organizatora Wystawy jako płatnika bezpośredniego na
rzecz odpowiedniego urzędu skarbowego.
4. Organizator Wystawy przewiduje nagrody dodatkowe w postaci 4 (czterech) pakietów
składających się z gadżetów promocyjnych British Council (kubek, koszulka, torba) dla
Uczestników, których Odpowiedzi Konkursowe Komisja Konkursowa uzna za wyróżniające się
kreatywnością. Wartość każdego z pakietów nagród nie przekracza 200 zł.
5. Nagrody dodatkowe otrzymają Uczestnicy, których odpowiedzi zajmą kolejno drugie, trzecie,
czwarte oraz piąte miejsce w ocenie Komisji Konkursowej.
6. Informacja o wygraniu przez Uczestnika Nagrody lub nagrody wskazanej w ustępie
poprzedzającym będzie przesłana na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym w
terminie 2 dni roboczych od wyłonienia zwycięzcy przez Komisję Konkursową – wraz z prośba o
podanie przez Uczestnika swojego imienia i nazwiska oraz adresu, jeśli będzie życzył sobie
przesłania nagrody pocztą.

7. W odpowiedzi na informację wskazaną w ustępie poprzedzającym Uczestnik zobowiązany jest w
terminie 14 dni od wysłania Mu tejże informacji odesłać z adresu e-mail, na który dostał tę
informację (na adres z którego tą informację otrzymał) swoje imię i nazwisko oraz informacje czy
odbierze nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora Wystawy, czy też życzy sobie wysłania jej
na wskazany przez siebie adres zamieszkania.
8. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt b), przyznanie i
wydanie Nagrody jest uzależnione od dostarczenia Organizatorowi Wystawy przez Uczestnika
pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego (rodzica) o zgodzie na udział Uczestnika
w Konkursie i odebranie Nagrody w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej wraz z podaniem
imienia i nazwiska przedstawiciela ustawowego, jego adresu i numeru NIP. W przypadku braku
dostarczenia prawidłowej zgody przedstawiciela ustawowego w tymże terminie, Uczestnik
zostaje zdyskwalifikowany, a Komisja Konkursowa wyłania innego zwycięzcę. Formularz
oświadczenia będzie przesłany Uczestnikowi, który wygrał Nagrodę na adres e-mail wraz z
informacją o wygranej. Oświadczenie należy przesłać pocztą w oryginale na adres Organizatora
Konkursu.
9. Odbiór Nagrody i nagród wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu następuje w terminie 14
dni od przekazania przez Uczestnika informacji wskazanych w ustępie poprzedzającym w
siedzibie Organizatora Wystawy lub – w przypadku jeśli Uczestnik zażyczył sobie wysłania
nagrody na wskazany przez siebie adres – w tym terminie następuje nadanie przesyłki z tą
nagrodą. W przypadku wskazanym w ustępie poprzedzającym termin 14 dni biegnie od chwili
doręczenia oświadczenia przedstawiciela ustawowego Organizatorowi Konkursu.
§ 7. Komisja Konkursowa
1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz osób, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5 oraz w celu
zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator Konkursu powoła
komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2. Komisja Konkursowa będzie składała się z dwóch osób będących przedstawicielami
Organizatora Konkursu.
3. Komisja Konkursowa dokona ustalenia zwycięzcy Konkursu oraz osób wskazanych w § 6 ust. 4 i
5 w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Wystawy.
2. Dane osobowe podawane przez Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Każdy pełnoletni Uczestnik może dodatkowo w Formularzu Zgłoszeniowym zaznaczyć
odpowiednie pole, udzielając zgody na przekazanie Organizatorowi Wystawy danych osobowych
podanych przez Uczestnika i na przetwarzanie tychże danych przez Organizatora Wystawy w
przyszłości w celach marketingowych (w tym przesyłanie ofert handlowych, informacji o
promocjach, konkursach, eventach, kursach językowych, przesyłanie newslettera, jak również
zgodę na przesyłanie treści marketingowych dotyczących Organizatora Wystawy za
pośrednictwem komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204).
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych i ich poprawiania oraz
żądanie ich usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne.

§ 9. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia 7 kwietnia
2014 r. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora Konkursu. O
zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data stempla
pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie roszczenia.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania
reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres. Reklamacje
rozpatruje Organizator Konkursu.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
a) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego
nieprawdziwych lub błędnych danych;
b) w przypadku niemożliwości wydania Nagrody z powodu niedostarczenia przez Uczestnika we
wskazanym terminie danych zgodnie z § 6 ust. 7 lub oświadczenia o zgodzie przedstawiciela
ustawowego, zgodnie z § 6 ust. 8,
c) nieodebrania przez Uczestnika nagrody w terminie wskazanym w § 6 ust. 9.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej następuje utrata praw do Nagrody, a Nagroda
pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora Wystawy.
3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez mailowe
udzielenie w tym zakresie informacji Organizatorowi Konkursu podczas trwania Konkursu
(rezygnację należy przesyłać na adres m.adamus@eskadra.pl).
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie
narusza to praw nabytych Uczestników. Zmiany zostaną wprowadzone poprzez powiadomienie
Uczestników na adres e-mail podany przez Uczestnika formularzu zgłoszeniowym. Zmiany
wchodzą w życie w terminie 24 godzin od wysłania ostatniego z e-maili do Uczestników.
5. Konkurs jest organizowany na podstawie prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

