
Regulamin konkursu na najlepszy komentarz odpowiadający na pytanie: „Jak wyobrażasz sobie 

idealną lekcję języka obcego w szkole językowej” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest BRITISH CENTRE Sp. z o.o., ul. Pomorska 140 , 91-404 Łódź, 

NIP: 725-20-63-392. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.com. 

Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją 

konkursu na łamach serwisu. 

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szkola.british.centre (zwanej dalej 

“Fanpage’em”). 

Warunki uczestnictwa 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica 

lub opiekuna prawnego. Skan podpisanej zgody należy przesłać na adres: 

marketing@british-centre.pl. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

7. Konkurs trwa od 5.02.2021 do 14.02.2021 do godziny: 23.00.  Komentarze zamieszczone po tym 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16.02.2021 za pośrednictwem Fanpage’a. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 

strony Facebook’a. 

Zadanie konkursowe 

10. Zadanie konkursowe polega na napisaniu komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: „Jak 

wyobrażasz sobie idealną lekcję języka obcego w szkole językowej” 

11. Autor komentarza publikuje go pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u BRITISH 

CENTRE. Komentarze zamieszczone w innym miejscu niż wskazane przez Organizatora nie będą brane 

po uwagę. 

12. W konkursie wygrywa tylko jedna osoba. 

13. Jury złożone z pracowników firmy Organizatora wybierze post, który będzie najciekawszy, 

najbardziej przekonujący, trafny i kreatywny. 

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody 

na Fanpage’u. 

15. Organizator będzie usuwał posty, które zawierają treści wulgarne i obraźliwe. 

 

Nagroda 

16. Nagrodą w konkursie jest gra językowa „Beat about the Bush” rozwijająca umiejętności mówienia 

w języku angielskim. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 26 lutego 2021 r. w siedzibie BRITISH CENTRE  

w Łodzi przy ul. Pomorskiej 140. Po tym terminie nagroda traci ważność. 

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych 

w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

 



 

Reklamacje 

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

wydania nagród. 

22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 

Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”. 

24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

Postanowienia końcowe 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w zależności od liczby 

zgłoszeń. 

26. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne przepisy prawa. 

28. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

29. 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. 

 

 

 


