
Regulamin konkursu plastyczno-językowego  

Welcome to my World – Witaj w moim świecie 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 
UNILINGUA Szkoła Języków Obcych, ul. Topazowa 20a/u1, 62-500 Konin, zwaną dalej 
Organizatorem. 
1.2. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie firmy, UNILINGUA Szkoła Języków 
Obcych, ul. Topazowa 20a/u1, 62-500 Konin. 
1.3 Organizator zobowiązuje się do przyznania Laureatowi nagrody w zamian za wykonanie 
pracy plastycznej na wskazany temat. 
1.4 Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby uprawnionej do 
udziału.  
1.5 Uczestnik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie bez żadnych 
konsekwencji informując o tym Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail lub 
telefonicznie. 
 
2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
2.1 Uczestnik wykona prace plastyczno-językową dowolną techniką plastyczną, w formacie 
min A3. Praca ma pokazać świat dziecka, jego zainteresowania, rzeczy, które lubi lub których 
nie lubi oraz zawierać podpisy w języku angielskim. 
2.2 Uczestnikiem może być osoba spełniająca następujące kryteria (uprawniony do udziału): 
a) nie jest Organizatorem Konkursu ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym Organizatora, 
b) nie jest Partnerem i fundatorem nagrody ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym Partnera  
i fundatora nagrody. 
c) ma od 3 do 13 lat.  
2.3 Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przekazana 
wraz z pracą konkursową. 
2.4 Konkurs trwa od 19 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. Wybór laureata nastąpi po 
zakończeniu konkursu. O wyborze Laureata decyduje Komisja.  
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących 
przypadkach jeśli zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub 
Regulaminem,  
2.6 Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zgłoszenia Laureata w dowolnym celu, w 
tym celach marketingowych przy realizacji dowolnych przedsięwzięć. 
 
3. PRZYZNANIE NAGRODY 
3.1 Nagrodę w konkursie otrzymuje osoba, której praca plastyczno-językowa zostanie 
wybrana przez Komisję Konkursową. 
3.2 Nagroda rzeczowa będzie przyznana w dwóch kategoriach wiekowych.  
a) kategoria I: 3-6lat 
b) kategoria II: 7-13 lat 
3.3 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy udziału w konkursie.  
3.4 W skład Komisji wchodzić będzie Organizator – Unilingua Szkoła Języków Obcych. 
3.5 Laureat zostanie powiadomiony o wygranej osobiście lub  telefonicznie. 
3.6 Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 



3.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych, 
niewłaściwych, nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub 
opóźniających wydanie przez Organizatora nagrody. 
 
 
4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 
4.1 Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez 
Organizatora jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu 
i wydania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926, ze zm.). 
4.2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest 
Organizator. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zobowiązań 
wynikających z uczestnictwa w Konkursie. 
4.3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są 
przekazywane dobrowolnie. 
4.4. Uczestnik w szczególności wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, 
pracy plastycznej w materiałach związanych z Konkursem, w tym na stronach internetowych i 
portalach społecznościowych promującą działalność Organizatora. 
4.5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z umożliwieniem dostępu do danych Uczestnika, 
w szczególności imienia i nazwiska. 
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
5.1 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
5.2 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz 
szczegółowych warunków Konkursu. 
5.3 Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U z 
2004 r., Nr 4, Poz. 27 ze zm.). 
5.4 Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz zostanie opublikowany na stronie 
internetowej www.unilingua.edu.pl oraz na profilu Facebookowym.  
 

http://www.unilingua.edu.pl/

