Regulamin Konkursu „Dzień Otwarty British Council”
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w konkursie
prowadzonym z okazji otwarcia nowej siedziby British Council, zwanym dalej „Konkursem”.
§ 1. Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja British Council z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa
54, 00-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000449621, posiadającą nr REGON 146529782 i nr NIP 7010369489, zwaną dalej
„Organizatorem Konkursu”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie British Council w Warszawie, przy ul. Koszykowe 54, 00675 Warszawa, dalej: „Miejsce Konkursu”.
3. Celem Konkursu jest promocja nowej siedziby British Council, włącznie ze szkołą językową oraz
centrum egzaminacyjnym.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie www.britishcouncil.pl oraz w Miejscu
Konkursu.
6. Organizator Konkursu 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 od godziny 10:00 do godziny 15:00 w dniu 6 września 2015 r.
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby:
a) Pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
b) Osoby nieletnie, posiadające zgodę rodzica lub opiekuna na udział w Konkursie. Dopuszcza
się możliwość udziału w Konkursie nieletniego nieposiadającego zgody rodzica/opiekuna w
przypadku, gdy nieletni dowie się o Konkursie będąc na miejscu Konkursu i będzie chciał
wziąć udział w Konkursie, nie mogąc wcześniej przygotować odpowiedniego oświadczenia
przez brak wiedzy na temat konieczności jego posiadania. Osoba taka, w razie zwycięstwa,
będzie zobowiązana dostarczyć mailowo podpisane oświadczenie rodzica wyrażające zgodę
na udział w Konkursie. Podpisane oświadczenie należy przesłać na adres mailowy:
konkurs@britishcouncil.pl lub pocztą na adres: Fundacja British Council, ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Dzień Otwarty British Council”. Niedostarczenie
oświadczenia rodziców lub opiekunów będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu ani ich wstępni, zstępni,
małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z pracownikami ww. podmiotów w stosunku
przysposobienia.

§ 4. Przedmiot Konkursu
1. Zadaniem każdego Uczestnika jest opisanie (w maksymalnie 20 słowach) lub narysowanie
recenzji nowej siedziby British Council.
2. Odpowiedzi należy udzielić na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się w miejscu Konkursu.
3. Odpowiedź należy wrzucić do urny, która znajduje się w miejscu Konkursu. Wrzucenie
odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu.
§ 5. Dokonywanie zgłoszeń
1. By wziąć udział w Konkursie należy przyjść na miejsce Konkursu oraz uzupełnić znajdujący się
tam formularz zgłoszeniowy.
2. Formularz zgłoszeniowy należy uzupełnić wpisując swój adres mailowy oraz odpowiedź na
pytanie konkursowe.
3. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy wrzucić do urny, znajdującej się w miejscu
Konkursu.
4. W przypadku nieletnich, którzy będą posiadać przy sobie zgodę rodziców lub opiekunów na
udział w Konkursie, należy takowe oświadczenie dołączyć do formularza zgłoszeniowego.
5. W przypadku nieletniego, który nie będzie posiadać przy sobie zgody rodziców lub opiekunów na
udział w Konkursie, w razie zwycięstwa, nieletni ten zobowiązany jest dostarczyć takowe
oświadczenie mailowo na adres konkurs@britishcouncil.pl lub pocztą na adres: Fundacja British
Council, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Dzień Otwarty British
Council”. Niedostarczenie podpisanego przez rodziców lub opiekunów oświadczenia spowoduje
wykluczenie z Konkursu.
§ 6. Nagrody
1. Nagrodą główną w Konkursie jest półroczny kurs języka angielskiego w British Council w
semestrze zimowym 2015/16, wybrany spośród następujących rodzajów kursów grupowych:
Angielski dla dzieci, Angielski dla nastolatków i młodzieży, Angielski dla dorosłych (ogólny,
przygotowujący do egzaminów Cambridge, kurs IELTS) w szkole British Council w Warszawie;
oraz torba z gadżetami British Council.
2. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce w Konkursie jest torba z gadżetami British Council.
3. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, którego odpowiedź zostanie uznana przez Komisję
Konkursową za najbardziej kreatywną.
4. Informacja o uzyskaniu przez Uczestnika nagrody będzie przesłana na adres mailowy podany w
formularzu zgłoszeniowym.
5. W przypadku uzyskania nagrody przez osobę nieletnią, zobowiązana jest ona dostarczyć
podpisane przez rodzica lub opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział nieletniego w
Konkursie na adres podany w ust. 5. § 5. niniejszego regulaminu.
6. Nagroda główna ma maksymalną wartość 3 200 zł (trzy tysiące złotych), nagrody za drugie i
trzecie miejsce mają maksymalną wartość po 200 zł (dwieście złotych) każda. Wraz z nagrodą
Organizator Konkursu 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 Konkursu jako płatnika bezpośredniego na rzecz
odpowiedniego urzędu skarbowego.

§ 7. Komisja Konkursowa
1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu 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 w terminie 10 dni roboczych od daty
zakończenia Konkursu.
§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe podawane przez Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych
osobowych w postaci adresu e-mail oraz wypełnienie i wrzucenie uzupełnionego formularza
zgłoszeniowego do urny.
4. Każdy pełnoletni Uczestnik może jednocześnie w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć
odpowiednie pole, udzielając zgody na przekazanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych
podanych przez Uczestnika i na przetwarzanie tychże danych w przyszłości w celach
marketingowych (przesyłanie ofert handlowych, informacji o promocjach, konkursach, eventach,
kursach językowych, przesyłanie newslettera, jak również zgodę na przesyłanie treści
marketingowych dotyczących British Council za pośrednictwem komunikacji elektronicznej
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144,
poz. 1204). Nieletni Uczestnik nie może udzielić takiej zgody bez dołączenia zgody rodzica bądź
opiekuna.
5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych i ich poprawiania oraz
żądanie ich usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne.
§ 9. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Odpowiedź nie była nigdzie wcześniej
publikowana oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do tekstu
Odpowiedzi, który to tekst nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub
podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.
2. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę na publikację
treści Odpowiedzi w kanałach komunikacyjncyh Organizatora wraz z podaniem nazwiska autora
oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści
tej odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:
a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu Odpowiedzi;
b) wprowadzanie Odpowiedzi do obrotu w sieci Internet;
c) prawo wprowadzania Odpowiedzi do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
e) zwielokrotnienie Odpowiedzi (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a
w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Odpowiedzi,
wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi
w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
h) prawo wykorzystania Odpowiedzi różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub
we fragmentach, wraz z prawem włączania utworu (lub ich fragmentów) do innych utworów i
tworzenia opracowań (abstraktów);
i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) Odpowiedzi;
j) prawo dostosowania funkcjonalności Odpowiedzi do wymagań Organizatora;
k) prawo wykorzystania Odpowiedzi w celu promocji i reklamy;
l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego Odpowiedzi, w tym przekazywania utworu,
także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
m) prezentowania Odpowiedzi, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu
odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów
telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);
n) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.
Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym
powyżej.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Organizator 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 braku możliwości ustalenia spełniania
przez Uczestnika warunków wskazanych w § 5 z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
2. W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej następuje utrata praw do nagrody, a nagroda
pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.
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 konkurs@britishcouncil.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.

