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REGULAMIN KONKURSU 

JĘZYK POSZERZA HORYZONTY 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

BRITISH CENTRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

91-404 Łódź, ul. Pomorska 140 

 

II. CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz nauki języków obcych. 

 

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 będącego 

odpowiedzią na pytanie „Czy Twoim zdaniem język poszerza horyzonty?” pod postem 

konkursowym.  

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

brane pod uwagę. 

3. Jury będzie oceniać odpowiedzi na pytanie konkursowe pod kątem ich kreatywności  

i oryginalności. 

 

V. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która odpowie na pytanie konkursowe. 

2. Odpowiedzi nie mogą zawierać słów wulgarnych ani obraźliwych treści. 

3. Jedna osoba może podać więcej niż jedno uzasadnienie, ale nagrodę może otrzymać tylko 

raz. 

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

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 19 do 23 listopada 2018 roku. 

2. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 

1. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie BRITISH CENTRE na Facebooku.  

2. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone najpóźniej do 7 dni od zakończenia konkursu. 
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VIII. NAGRODY 

1. Organizator przewidział dwie nagrody w Konkursie. 

2. Nagrodą jest egzemplarz książki Karola Szlawskiego „Tryptyk intymny” z autografem autora. 

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

do 30.11.2018 r. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

5. Zwycięzcy nie mogą przekazać nagród osobom trzecim. 

  

 

IX. UWAGI KOŃCOWE  

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

od liczby zgłoszeń. 

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

przez serwis Facebook. 

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

Facebook z odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek aspektem Konkursu.   

4. 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. 

5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

6. 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.  

 

http://www.british-centre.pl/

