REGULAMIN KONKURSU
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Bajkowy Konkurs Szkół Helen Doron English.
2. Organizatorem Konkursu są szkoły języka angielskiego Helen Doron English:
a. Centrum Helen Doron Bydgoszcz Południe prowadzone przez Tempo Primo Katarzyna Czub,
ul. Leszczyńskiego 106, 85-137 Bydgoszcz, NIP 554-217-15-39.
b. Centrum Helen Doron Bydgoszcz Północ prowadzone przez FIRST, Paulina Kokowska,
ul. Podchorążych 30/38, 85-677 Bydgoszcz, NIP: 5542807440
c. Centrum Helen Doron Bydgoszcz Fordon prowadzone przez FHU FREEDOM Justyna Kęsy,
ul. Jagiellońska 36B/1, 85-097 Bydgoszcz, NIP: 5541219557
d. Studio Helen Doron Nakło prowadzone przez Usługi Językowe Marta Budziak,
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 56/2, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 5581788043
3. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Festiwalu Baśni i Bajek Pozytywka w Bydgoszczy
w dniach od 29.08 – 01.09.2019.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego.
b) nie jest pracownikiem szkół języka angielskiego Helen Doron English w Bydgoszczy oraz Nakle
c) nie jest członkiem rodziny pracownika szkół języka angielskiego Helen Doron English w Bydgoszczy
oraz Nakle

§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) udzielenie w formie pisemnej odpowiedzi na pytania konkursowe na formularzu konkursowym z
logo Helen Doron English otrzymanym od organizatora Festiwalu Pozytywka lub przedstawicieli szkół
Helen Doron English.
c) przekazanie Organizatorowi do dnia 01.09.2019 podpisany przez siebie formularz konkursowy z
odpowiedziami na pytania konkursowe do urn konkursowych z logo Helen Doron English dostępnych
w miejscach wydarzeń Festiwalu Pozytywka.

§4
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest 8 głośników bezprzewodowych JBL.
2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową z pośród
wszystkich uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na minimum 5 z 6 pytań konkursowych.
Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania
nagrody.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
4. Losowanie nagród będzie miało miejsce podczas zakończenia Festiwalu Pozytywka w dniu
1.09.2019. Zdobywcy nagród, jeśli nie będą obecni przy losowaniu, zostaną powiadomieni o wygranej
telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na numer telefonu
wskazany przez nich w trakcie Konkursu.

§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, imienia i wieku dziecka oraz numeru tel. kontaktowego
niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w
jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o
nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych
osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

