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REGULAMIN 

KONKURSU JUBILEUSZOWEGO 

NA HASŁO REKLAMOWE  DLA BRITISH CENTRE 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

BRITISH CENTRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. 

91-404 Łódź, ul. Pomorska 140 

 

II. CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest motywowanie dzieci i dorosłych do nauki języków i podnoszenia swoich 

kwalifikacji. 

 

III. STRUKTURA I FORMA KONKURSU 

Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się za pośrednictwem portalu Facebook. 

 

IV. ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Poprzez zgłoszenie do konkursu rozumie się umieszczenie komentarza z propozycją 

swojego hasła z okazji 25-lecia BRITISH CENTRE pod postem konkursowym.  

2. Hasła zamieszczone w miejscach innych niż wskazane przez Organizatora nie będą brane 

pod uwagę. 

3. Jury będzie oceniać hasła konkursowe pod kątem ich dopasowania do marki BRITISH 

CENTRE, a także pod kątem kreatywności i oryginalności. 

 

V. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która zgłosi hasło w języku polskim  

lub angielskim, niezawierające słów wulgarnych ani obraźliwych treści i wyrazi zgodę  

na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na BRITISH CENTRE. 

2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zgłaszane hasła oraz konsekwencje  

w przypadku naruszenia praw osób trzecich. 

3. Jedna osoba może podać więcej niż jedną propozycję hasła, ale nagrodę może otrzymać 

tylko za jedno hasło. 

4. Konkurs jest skierowany do osób, które ukończyły 16 lat. 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 17 do 30 września 2018 roku. 

2. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
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VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 

1. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie BRITISH CENTRE www.british-centre.pl, Facebooku  

i Instagramie BRITISH CENTRE. 

2. Lista laureatów i finalistów zostanie ogłoszona najpóźniej do 10 października. 

 

VIII. NAGRODY 

1. Nagrodzeni zostaną autorzy sześciu najlepszych haseł wybranych przez Jury Organizatora:  

a) nagroda główna – darmowy kurs językowy na dowolnym poziomie, realizowany  

w placówkach BRITISH CENTRE  

b) 5 wyróżnień – jubileuszowa torba na laptop. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma rabat w wysokości 250 zł zniżki na dowolny kurs BRITISH 

CENTRE. 

3. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie BRITISH CENTRE przy ul. Pomorskiej 140  

do 31.10.2018 r. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

5. Zwycięzcy nie mogą przekazać nagród osobom trzecim. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięzcy nagrody głównej.  

 

IX. UWAGI KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w zależności  

od liczby zgłoszeń. 

2. Autorzy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich haseł promocyjnych w celu 

promocji BRITISH CENTRE 

3. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany 

przez serwis Facebook. 

4. Akceptując niniejszy Regulamin i biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zwalnia serwis 

Facebook z odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek aspektem Konkursu.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, terminu Konkursu, 

nagrody pod warunkiem, że zmiana nie naruszy praw Uczestników Konkursu. O wszelkich 

zmianach regulaminu Organizator będzie informować poprzez stronę internetową 

www.british-centre.pl. 

6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z Wyrażaniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez BRITISH CENTRE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-404)  

przy ul. Pomorskiej 140 o numerze NIP 7252063392 zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)  

oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu,  

tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.  

8. Autor hasła przenosi na BRITISH CENTRE Sp. z o. o. całość praw majątkowych, łącznie  

z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania hasłem. 

http://www.british-centre.pl/
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Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, obejmuje następujące pola eksploatacji: 

trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części (w tym 

zwielokrotnianie kodu źródłowego), jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera  

oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to 

sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

Wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, Tworzenie 

utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę 

układu, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne zmiany), Publiczne rozpowszechnianie,  

w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie  

w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci 

Internet oraz sieciach zamkniętych, nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób 

bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym 

systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, prawo  

do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, 

w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków 

towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych wykorzystanych  

w utworze, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji,  

w tym reklamy, sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów  

i usług oraz innych przejawów działalność, a także przedmiotów jego własności,  

a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania 

opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania 

licencji na rzecz osób trzecich, na wymienionych powyżej polach eksploatacji. Powyższe 

postanowienia nie zobowiązują BRITISH CENTRE sp. z o.o. do rozpowszechniania utworu.  

 


