
Regulamin konkursu 
„Dlaczego właśnie angielski?” 

Z okazji osiemnastych urodzin English Centre 
 

 
 
§1  Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu „Dlaczego właśnie angielski?” (zwanego dalej „konkursem”) jest 
Szkoła Języków Obcych English Centre Elżbieta Żak z siedzibą w Bydgoszczy ul. Gawronia 1. 

§2  Uczestnictwo w konkursie 
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podanie na formularzu zgłoszeniowym danych 

osobowych.  
3. W konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie w wieku 7-15 lat, których rodzice lub 

opiekunowie zapisali do English Centre w terminie do 20.09.2014r.  
4. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci lub rodzeństwo pracowników English Centre.  

§3  Przebieg i warunki udziału w konkursie  
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online na 

stronie www.englishcentre.pl lub w siedzibie szkoły.  
2. Odpowiedzieć w interesujący sposób na pytanie konkursowe: „Dlaczego właśnie angielski?” i 

złożyć pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy do 26.09.2014 w siedzibie szkoły 
English Centre.  

3. Każda praca konkursowa powinna zawierać imię, nazwisko, wiek, adres ucznia oraz telefon  i 
adres e-mail rodziców lub opiekunów.  

4. Zgłoszenie pracy konkursowej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
rodziców lub opiekunów uczestnika na opublikowanie jego danych i pracy konkursowej na 
stronie internetowej English Centre.  

§4  Zasady wyłanianie zwycięzców  
1. Zgłoszone prace konkursowe powinny: 

 zawierać ciekawą pisemna odpowiedź na pytanie: „Dlaczego właśnie angielski?” (w 
wymiarze co najmniej połowa strony A4 lub więcej) pisanie ręcznie lub na 
komputerze, 

 za pomocą własnoręcznie wykonanych rysunków ilustrować odpowiedź na pytanie: 
”Dlaczego właśnie angielski?”, 

 być wykonane na kartce A4 lub większej. 
2. Spośród zgłoszonych prac spełniających warunki §2 , §3 i pkt. 1 §4 jury wyłoni zwycięzcę, 

którego praca konkursowa: „Dlaczego właśnie angielski?” okaże się najciekawsza i najbardziej 
oryginalna. Zostanie mu przyznana nagroda główna: kupon z 50% zniżką na całoroczny kurs 
języka angielskiego w English Centre w roku szkolnym 2014/2015. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia pracy z konkursu jeśli zaistnieje podejrzenie 
wykonania niesamodzielnej pracy przez uczestnika. 

4. W skład jury wchodzą pracownicy English Centre. 
5. Organizator zawiadomi telefonicznie lub elektronicznie zwycięzcę o uzyskaniu nagrody do 

29.09.2014. 
6. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedna pracę konkursową.  

§5 Nagroda 
1. Nagrodą główną w konkursie jest kupon z 50% zniżką na roczny kurs angielskiego w English 

Centre w roku szkolnym 2014/2015. 
2. Decyzja jury konkursu dotycząca wybrania zwycięzcy jest ostateczna i nie podlega reklamacji. 
3. Nagroda nie może zostać przekazana innej osobie ani wypłacona w formie równowartości w 

gotówce. 

http://www.englishcentre.pl/


4. Nagroda zostanie przekazana w terminie ustalonym przez zwycięzcę i organizatora. 
5. Zwycięzca przy odbiorze nagrody winien okazać legitymację szkolną i być w towarzystwie 

rodzica lub opiekuna.  
§6  Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzcy, 
przyznania i odebrania nagrody oraz do korespondencji między organizatorem i 
uczestnikiem.  

§7 Postanowienia końcowe 
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora.  
2. W przypadku zgłoszenia do konkursu prac nie spełniających warunków określonych w 

§2 , §3, §4 jury zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagrody głównej. 
 

 


