REGULAMIN KONKURSU SPANGLISH
Z DNIA 01.03.2022 roku
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pt.: Spanglish (zwanym dalej "Konkursem"), jest Centrum Języków Obcych i
Biuro Tłumaczeń Henryieta Manionak, z siedzibą przy ul. Rolnicznej 7/9, 63-900 Rawicz, prowadząca
działalność w zakresie nauczania pod marką Akademia Języków Obcych EUROKONTAKT (zwana dalej
„Organizatorem").
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do
Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź
usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin") określa warunki Konkursu.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz
rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu
cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami, które zaakceptowały
niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik"). W przypadku osób niepełnoletnich za Uczestnika konkursu uważa się
rodzica/ opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. Wszelkie deklaracje związane z niniejszym konkursem są
w takim przypadku składane przez rodzica/ opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
2. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół
ponadpodstwowoych, którzy posługują się językiem hiszpańskim na poziomie min. A1 oraz językiem
angielskim na poziomi min. A2.
3. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru
nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano TRZY NAGRODY GŁÓWNE:
–

I MIEJSCE- voucher na kurs dowolnego języka u Organizatora konkursu w wybranej formie

o WARTOŚCI 500 ZŁ I NAGRODA RZECZOWA (bezprzewodowe słuchawki nauszne);
–

II MIEJSCE- voucher na kurs dowolnego języka u Organizatora konkursu w wybranej formie

o WARTOŚCI 250 ZŁ I NAGRODA RZECZOWA (bezprzewodowe słuchawki nauszne);
–

II MIEJSCE- voucher na kurs dowolnego języka u Organizatora konkursu w wybranej formie

o WARTOŚCI 150 ZŁ I NAGRODA RZECZOWA (bezprzewodowe słuchawki nauszne).
2. Dla zwycięzców i pozostałych uczestników upominki oraz gażety Akademii.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek
inna nagroda.

§ 4. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW, MIEJSCE, CZAS KONKURSU
1. Zgłoszenie udziału w konkursie należy dokonać do dnia 18.03.2022 roku do godziny 9:00, telefonicznie na
nr tel.: 607-066-766, mailowo na adres Organizatora lub osobiście w siedzibie Akademii Języków Obcych
EUROKONTAKT- ul. 17 Stycznia, 63-900 Rawicz. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Miejsce przebiegu konkursu: siedziba Akademii, ul. 17 Stycznia 9/11, 63-900 Rawicz.
3. Terminy i czas trwania konkursu: 8 kwietnia 2022 godzina 17:00, przewidywany czas trwania to 120 minut.

§ 5. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs będzie się składał z maksymalnie 6 zadań sprawdzających takie uiejętności jak:
–

tłumaczenie krótkich zwrotów lub uzupełnienie luk na podstawie tekstu i materiału audio/video;

–

rozumienie tekstu pisanego (zadania wielokrotnego wyboru);

–

tłumaczenie false friends z języka hiszpańskiego na angielski i odwrotnie;

–

krótka forma pisemna 50-100 słów (np. pocztówka, ogłoszenie itp.);

–

wiedza ogólna na podstawie źródeł wymienionych w załączniku 1 do Regulaminu (test wielokrotnego
wyboru);

2. Test jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników konkursu. W trakcie rozwiazywania
testu nie dopuszczalnym jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych, urządzeń technicznych, czy
pomocy osób trzecich. W razie naruszenia tej zasady uzestnik konkursu otrzymuje 0 pkt. za całość testu.
3. Materiały pomocnicze w przygotowaniach do konkursu znajdują się w załączniku 1 do Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń
(minimalna liczba zgłoszeń wynosi 5 osób).
5. Oranizator zastrzega sobie prawo do odwołnia lub zmiany terminu konkursu ze względu na niezależne od
Organizatora przyczyny.

6. Jury oceniające testy zostanie wybrany przez Organizatora. Decyzja Jury dotyczaca nagród są ostateczne i
nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, przystapienie do testu
i poprawne wykonanie zadań.
3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które uzyskają najwyższe wyniki testu kokursowego.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony i powiadomiony o wygranej tego samego dnia po zakończeniu
testu i jego sprawdzeniu przez Jury.
5. Informacja o wygranej oraz zdjęcia z uczestnikami konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej
Organizatora oraz na profilu www.facebook.com/Eurokontaktrawicz i Instagram, na co uczestnik wyraża
zgodę poprzez podpisanie zgód na wykorzystanie wizerunku (1- na profile społecznościowe Organizatora, 2na stronę internetową Akademii).

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody zwycięzcy konkursu.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są
podawane na zasadach dobrowolności.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności
intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie,
w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób
poszczególnych utworów, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 roku i obowiązuje do 8.04.2022 roku.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne

przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage'u oraz na oficjalnej stronie Organizatora www.eurokontakt.edu.pl.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora www.eurokontakt.edu.pl/

