
REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO 

”MAGIC WORDS„ 

Sobota, 10 września 2016 roku 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

§ 1. Organizatorzy 

1. Organizatorem Konkursu Językowego „MAGIC WORDS” (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Szkoła Języków Obcych „English Centre” z siedzibą w 

Bydgoszczy ul. Gawronia 1. 

2. Fundatorem nagród jest Szkoła Języków Obcych „English Centre”. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a. pracownicy i współpracownicy Organizatorów, jak również członkowie 

rodzin tych osób, 

b. pracownicy i współpracownicy innych podmiotów współpracujących przy 

organizacji i przeprowadzeniu Konkursu jak również członkowie rodzin 

tych osób. 

 

§ 2. Uczestnicy 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i 

niepełnoletnie, które ukończyły 7 rok życia, lub ukończą w tym roku, są        

miłośnikami języka angielskiego i sympatykami naszej Szkoły (zwani dalej 

„Uczestnikami”). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej jest: 

a. udział w Konkursie takiej osoby z osobą pełnoletnią, nieograniczoną w 

zdolności do czynności prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad 

tą osobą niepełnoletnią lub  

b. udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 

zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej.  

2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie  w systemie indywidualnym. 

a. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie może posiadać jakichkolwiek 

przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w 

Konkursie. 

b. Uczestnicy Konkursu biorą udział Konkursie na własną odpowiedzialność i 

na własne ryzyko.  

c. Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników Konkursu opieki medycznej 

ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób 

niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie. 

3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie bez opiekuna muszą posiadać 

pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział Konkursie, według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostarczyć ją 

przedstawicielowi Organizatorów osobiście w miejscu startu przed rozpoczęciem 

Konkursu. 



 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Szkoły 

Języków Obcych „English Centre” 10 września 2016 roku w godzinach 10:00 – 

13:00 w siedzibie Szkoły w Bydgoszczy przy ul. Gawroniej 1. 

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są telefonicznie (od 1 września 2016 roku): 

52-372-38-46 / 602-277-086 lub w dniu Konkursu w siedzibie Szkoły do godziny 

12:00. 

3. Konkurs łączy zabawę z wiedzą językową. 

4. Każdy Uczestnik przejdzie trasę (znajdującą się na terenie Szkoły), na której 

wykona różne zadania słownikowe (łamigłówki, krzyżówki, układanki).   

5. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

a. osoby uczęszczające do klas 1 – 3 szkół podstawowych,    

b. osoby uczęszczające do klas 4 – 6 szkół podstawowych, 

c. osoby uczęszczające do gimnazjów, szkół średnich oraz osoby dorosłe. 

6. Poziom trudności i tematyka  zadań  w Konkursie dopasowane będą do 

odpowiedniej kategorii wiekowej i obejmują zakres materiału słownikowego w 

podanych przedziałach wiekowych.  

7. Ostatni Uczestnik wyjdzie na trasę najpóźniej o godzinie 12:00. Wyniki Konkursu 

zostaną ogłoszone 10 września 2016 roku około godziny 13:00 w siedzibie 

Szkoły. 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

9. Szczegóły i sposób punktacji zostaną podane Uczestnikom przed rozpoczęciem 

Konkursu. 

10.Zgłoszenie udziału w  Konkursie  jest równoznaczne z: 

a. potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i 

wyraża zgodę na wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych 

w niniejszym Regulaminie; 

b. wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez 

Organizatorów ich danych osobowych w zakresie  niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych  

osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883); 

c. wyrażeniem przez Uczestnika zgody na rozpowszechnianie wizerunku  

oraz imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku gdy Uczestnik wygra 

nagrodę; 

d. przez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie na zasadach 

wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża swoją zgodę na 

rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i w filmie promocyjnym, 

wykonanych w trakcie Konkursu. Uczestnik wyrażając swoją zgodę, 

zgodnie ze zdaniem poprzednim, przyjmuje do wiadomości i godzi się na 

to, iż jego zdjęcia mogą zostać rozpowszechnione przez Organizatorów 

m.in. do celów promocyjnych i marketingowych tych Organizatorów, w 



szczególności w materiałach reklamowych oraz na portalach 

internetowych Organizatorów (w okresie do 5 lat od dnia zakończenia 

Konkursu), łącznie z wizerunkami osób trzecich, w tym innych 

Uczestników czy Organizatorów Konkursu, a rozpowszechnione zdjęcia 

mogą zostać opatrzone komentarzem. Z tytułu rozpowszechniania 

wizerunku na ww. zdjęciach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

§ 4. Wyłanianie zwycięzców 

1. W Konkursie Uczestnik zdobywa punkty za wszystkie wykonywane zadania. 

Kryterium końcowej klasyfikacji jest liczba zdobytych punktów. 

2. Wygrywa Uczestnik z największą łączną liczbą punktów. 

 

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodą główną jest 6 voucherów o wartości 200 zł każdy na kurs języka 

angielskiego organizowany w Szkole Języków Obcych „English Centre”  w roku 

szkolnym 2016/2017, które otrzymają uczestnicy za zajęcie 1 i 2 miejsca w 

każdej z trzech kategorii. 

2. Nagrodą za zajęcie 3 miejsca w każdej z trzech kategorii jest 5% zniżka na kurs 

języka angielskiego w Szkole Języków Obcych „English Centre” w roku szkolnym 

2016/2017. 

3. Warunkiem odbioru nagród za zajęcie 1, 2 oraz 3  miejsca o  których mowa w 

ustępie 1 i 2 powyżej: 

a. jest  zgłoszenie się Uczestnika  po odbiór nagrody 10 września 2016 roku 

o godzinie 13.00, 

b. okazanie do wglądu dowodu tożsamości lub w przypadku osób 

niepełnoletnich okazanie legitymacji uczniowskiej i podanie danych 

osobowych, 

c. pisemne potwierdzenie odbioru nagrody przez Uczestnika lub opiekuna. 

4. Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym 

Regulaminem i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Ewentualne prośby 

w tej kwestii nie będą rozpatrywane. 

5. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie 

wskazanym w ust. 3 lit. a powyżej, albo w razie niespełnienia warunków 

określonych w ust. 3 lit. b i c powyżej, prawo do nagrody wygasa. 

6. Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały 

odebrane. Nagrody, które nie zostały odebrane z uwagi na niespełnienie 

wymogów określonych w niniejszym Regulaminie przepadają. 

7. Wartość każdej z nagród, o których mowa w ust. 1 nie przekracza 760 złotych 

brutto. Zatem Uczestnicy, którym ww. nagrody zostaną przyznane nie są 

obowiązani do uiszczenia, w związku z przyznaniem nagrody, podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

 



§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie  

internetowej  www.englishcentre.pl. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos 

rozstrzygający należy do Organizatorów. 

3. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z 

niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy 

mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Szkoły 

Języków Obcych „English Centre” z dopiskiem „Reklamacja w sprawie 

Konkursu”. 

4. Reklamacje wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie będą 

rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane 

przez Organizatorów w ciągu 14 dni. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

Zmieniony Regulamin będzie dostępny zgodnie z ust. 1 powyżej. Zmiana 

Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej  

www.englishcentre.pl. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z 

Konkursem jest  Szkoła Języków Obcych „English Centre”. Każdy z Uczestników 

ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im 

nagród. 

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

odmowa ich podania lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 

Konkursie.

http://www.englishcentre.pl/
http://www.englishcentre.pl/


 

ZGODA 
 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie ”MAGIC WORDS” ____________________________________ (imię i 

nazwisko dziecka) _______________________________________________________ (adres zamieszkania). 

Ja, niżej podpisany (-a) oświadczam, że 1:  zapoznałem (-łam) się z regulaminem Konkursu „MAGIC WORDS”  

(„Regulamin”); 2: akceptuję wszystkie jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział przez 

moje dziecko w Konkursie;  3: brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez 

moje dziecko w Konkursie; 4: wyrażam zgodę na odbiór przez moje dziecko jednej z nagród, o których mowa 

w § 4 ust. 1- 3 Regulaminu, o ile taka nagroda zostanie mojemu dziecku przyznana;      

 

                                                                   miejscowość ______________, dnia _________________ r.     

 

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………….. . 

adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………..………………………………….. . 

telefon …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… . 

czytelny podpis ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… . 

 

 

 

 


