
 

 

REGULAMIN KONKURSU  
 

„BRITISH CENTRE for THE EARTH: How to Save Our Planet?” 
Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  
 
 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU 
1. BRITISH CENTRE Sp. z o. o. 

91-404 Łódź, ul. Pomorska 140 
2. Stowarzyszenie LIFELONG LEARNING 

91-404 Łódź, ul. Pomorska 140 
 

II. CELE KONKURSU 
Celem konkursu jest: 
1) wzbudzenie świadomości zagrożeń dla planety Ziemi spowodowanych działalnością ludzi, 
2) promowanie stylu życia „zero waste” i dbania o środowisko, 
3) motywowanie uczestników do podnoszenia swoich kompetencji językowych,  
4) promowanie nauki języków obcych wśród młodych ludzi,  
5) zachęcanie ich do zdawania egzaminów Cambridge English Qualifications. 
 

III. UCZESTNICY 
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, przebywające na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej. Konkurs nie zakłada ograniczeń wiekowych, płciowych, wyznaniowych ani żadnych 
innych. Uczestnikami mogą być zarówno uczniowie jak i ich rodzice oraz grono pedagogiczne. 
 

IV. ZADANIA KONKURSOWE 
Konkurs składa się z dwóch części: 
I część 
Odpowiedz na poniższe pytania: 
1. Od ilu lat Europa obchodzi Europejski Dzień Języków?  
2. W którym roku powstało BRITISH CENTRE? 
3. Jakie certyfikaty możesz zdobyć w BRITISH CENTRE? Wymień przynajmniej trzy.  
II część 
Wykonaj jedno z dwóch zadań konkursowych:  
1) zadanie plastyczno-graficzne, które może być wykonane indywidualnie lub w grupach 

dwuosobowych: 
Zaprojektuj plakat, grafikę lub krótką prezentację multimedialną pod hasłem 
„BRITISH CENTRE for THE EARTH: How to Save Our Planet?” 

2) zadanie artystyczne, które może być wykonane indywidualnie lub w grupach do 8 osób: 
Ułóż i nagraj piosenkę lub film o tematyce związanej z hasłem „BRITISH CENTRE for THE 
EARTH: How to Save Our Planet?” 

       Każda kategoria zadań konkursowych jest podzielona na trzy grupy wiekowe:  
1) 0-10 lat 
2) 10-20 lat 



 

 

3) powyżej 20 lat (bez ograniczeń) 
 

V. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW DO KONKURSU 
1. Uczestnicy mogą zgłaszać się do udziału w konkursie indywidualnie lub poprzez swojego 

reprezentanta.  
2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie do siedziby BRITISH CENTRE 

wykonanych zadań konkursowych wraz z metryczką zawierającą minimum następujące 
dane:  

a) Imię i nazwisko Zgłaszającego 
b) Nazwa szkoły i adres 
c) Telefon kontaktowy i adres e-mail do zgłaszającego 
d) Określenie kategorii zadania konkursowego oraz kategorii wiekowej, do której jest 

zgłoszenie 
e) Imię i nazwisko każdego uczestnika w przypadku prac grupowych 
f) Numery telefonów kontaktowych do uczestników lub ich opiekunów prawnych  

w przypadku osób niepełnoletnich 
3. Termin dostarczania prac konkursowych upływa 1.10.2021 r. o godzinie 19.00.  
4. Dostarczenie pracy konkursowej może odbyć się osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej  

lub poczty elektronicznej. 
5. Termin graniczny dostarczenia prac jest terminem wpływu pracy konkursowej do BRITISH 

CENTRE, a nie jej nadania. 
6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

konkursowego. 
7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody przez uczestnika lub jego 

rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich na przetwarzanie jego 
danych osobowych. 

8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody przez uczestnika lub jego 
rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich na wykorzystanie złożonych 
prac w celach promocyjnych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej BRITISH 
CENTRE. 
 

V. FINAŁ KONKURSU 
1. Dostarczone prace konkursowe będzie oceniało 5 osobowe jury, które wyłoni 

zwycięzców w każdej kategorii zadań konkursowych z podziałem na kategorie wiekowe. 
2. Organizator konkursu poinformuje o wynikach obrad jury na swojej stronie www, profilu 

na portalu facebook.com oraz mailowo (wyłącznie osoby wpisane jako zgłaszające prace 
konkursowe). 

 
VI. NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kupony rabatowe „BC for the Earth” na kursy 
grupowe wysokości odpowiednio od 180 zł do 360 zł na kursy o wymiarze  
od 60 do 120 godzin dydaktycznych prowadzone przez BRITISH CENTRE (w przypadku 
wyboru grupy realizującej mniejszy wymiar godzinowy, rabat zostanie przeliczony).  

2. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  



 

 

3. Zgłaszający laureatów konkursu otrzymają dyplom, voucher na bezpłatne zajęcia 
konwersacyjne (do wyboru języki: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki) o długości  
90 minut oraz kupon rabatowy wysokości 250 zł na kursy grupowe liczące 120 godzin 
lekcyjnych prowadzone przez BRITISH CENTRE (w przypadku wyboru grupy realizującej 
mniejszy wymiar godzinowy, rabat zostanie przeliczony).  

4. Nagrodą główną w kategorii uczestników indywidualnych jest bezpłatny roczny kurs 
języka angielskiego. 

5. Nagrodą główną w kategorii uczestników zbiorowych jest 90-minutowe spotkanie  
z lektorem native speaker of English.  
 

VII. 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 prac konkursowych w celu 

promocji BRITISH CENTRE, Europejskiego Dnia Języków i postaw proekologicznych. 

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

do 29.10.2021 r. 

4. Otrzymane kupony rabatowe można zrealizować do 29.10.2021 r.  

5. Zgodnie z polityką rabatową BRITISH CENTRE, rabat przyznawany jest od centy 

podstawowej, a rabaty się nie łączą. Kupon zniżkowy pomniejsza wpłatę jednorazową  

za kurs w momencie realizacji. Przy wyborze płatności ratalnej, pomniejsza kwotę 

ostatniej raty za kurs.  

6. Kursy będą realizowane w placówkach BRITISH CENTRE lub online.  

7. W przypadku rezygnacji z kursu, na który został zrealizowany kupon zniżkowy, 

zastosowanie ma §3 p. 6 ZASAD UCZESTNICTWA W KURSIE. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez BRITISH CENTRE o numerze identyfikacyjnym 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. 

9. Autor 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 pracą 
konkursową. Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, o którym mowa w p. 9, 
obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a) 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,  

b) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  
c) tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, 

przystosowanie, zmianę układu, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne 
zmiany),  

d) 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,  

e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz sieciach zamkniętych,   
f) 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,  

g) 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,  

h) 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,  

i) 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 do rozpowszechniania utworu. 
Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza skutek rozporządzający przeniesienie całości 
autorskich praw majątkowych 


