Regulamin konkursu na komiks - historię o bohaterach kursów Helen Doron English.

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Komiks - historia o bohaterach kursów Helen Doron English.” zwany dalej Konkursem,
organizowany jest przez Joannę Cesarz – Krzystanek Mastera Franczyzy Helen Doron oraz Partnerów
Franczyzy Opole i Częstochowa (zwanych dalej „Organizatorem”) Niniejszy dokument (zwany dalej
„Regulaminem”) określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu. Sponsorem nagród jest
Organizator.
2. Konkurs jest przeznaczony dla indywidualnych osób/uczniów w wieku od 6 lat.
3. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów uczęszczających na kursy: Jump with Joey, More
Jump with Joey ,Play On, Botty, the Robot, Tale of Two Tails, Paul Ward Explores i Paul Ward and the
Treasure szkół Helen Doron z terenu Mastera Franczyzy.
4. Konkurs trwa od 16 listopada 2017 roku do 31 marca 2018 roku.
5. Konkurs będzie rozstrzygnięty do dnia 30.04.2017
6. Konkurs jest dwuetapowy:
a. PIERWSZY ETAP – polega na wyłonieniu spośród uczniów biorących udział w Konkursie z danej
szkoły finalistów biorących udział w drugim etapie Konkursu. Prace są oceniane przez lektorów
na terenie każdej ze szkół. Z każdego Centrum zostaną wyłonione 3 prace.
b. DRUGI ETAP – polega na wyłonieniu spośród finalistów – Laureatów konkursu („Zwycięzcy”).
Szkoły, których uczniowie biorą udział w Konkursie, przysyłają prace wyłonionych przez siebie
finalistów do Centrym Helen Doron, ul. Oleska 97H; 45-222 Opole lub Centrum Helen Doron
Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14, 42-200 Częstochowa .Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3
prace finałowe.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
8. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach
Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w
serwisach społecznościowych Organizatora także po zakończeniu konkursu.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach organizacji Konkursu oraz marketingowych przez Organizatora. Przetwarzanie
będzie się odbywało zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). Organizator zapewnia prawo do wglądu i
zmiany danych osobowych.
10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej
„Komisja”).
11. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora.
12. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny i wyłączny dokument określający zasady uczestnictwa w
Konkursie.

§ 2 Przebieg Konkursu i zasady uczestnictwa

1. Konkurs jest przeznaczony dla grup uczniów w wieku od 6 lat uczęszczających na kursy: Jump with
Joey, More Jump with Joey , Play On, Botty, the Robot, Tale of Two Tails, Paul Ward Explores, Paul
Ward and the Treasure szkół Helen Doron z terenu Mastera Franczyzy.
2. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba dostarczyć do sekretariatu szkoły Helen Doron, do której
uczęszcza uczestnik a) pracy plastyczno-literackiej w postaci komiksu opowiadającego w języku
angielskim historię wybranych bohaterów z kursu, b) w formie papierowej zgody na
rozpowszechnianie wizerunku w ramach Konkursu i po jego zakończeniu. Zgoda jest załącznikiem do
niniejszego regulaminu.
3. Praca konkursowa wykonana jest w 6 sugerowanych przez Organizatora szablonów; kolejność
użytych szablonów pozostaje w gestii uczestnika. Zadaniem uczestnika jest napisanie opowiadania w
formie komiksu o bohaterach, których wizerunki pokazują szablony.
4. Każda z biorących udział w Konkursie osób może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastycznoliteracką.
5. Każde Centrum wybiera spośród zebranych u siebie prac wybiera 3 najlepsze i przesyła je na adres
organizatora konkursu.
6.Dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.
7. Nadesłane przez Centra prace zostaną ocenione przez wyłonioną przez Organizatora komisję.
8. Szkoły, których uczniowie biorą udział w konkursie, przesyłają prace do Centrum Helen Doron w
Opolu lub Częstochowie do dnia 10.04.2017r.

§3 Nagrody

1. Spośród prac, które wezmą udział w Konkursie („Uczestnicy”), wyłonionych zostanie 3 najlepsze
prace („Zwycięzcy”).
2. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:
I miejsce – nagrody o łącznej wartości 500 pln
II miejsce – nagrody o łącznej wartości 300 pln
III miejsce – nagrody o łącznej wartości 200 pln
2. Nagrody zostaną wręczone podczas finału w dniu 13.05.2017r. O miejscu i czasie finału
Organizator powiadomi Zwycięzców drogą mailową lub telefoniczną.

§ 4 Przyznawanie Nagród

1. Wyniki Konkursu będą ogłaszane w dniu 30 kwietnia 2018r
2. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego finału w dniu 13.05.2018r.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. W sprawach reklamacji i pytań dotyczących konkursu właściwym mailem kontaktowym jest:
opole@helendoron.pl ; czestochowa@helendoron.pl
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter
jedynie informacyjny.

Załącznik: Oświadczenie opiekunów prawnych

…...................................................
...............................................

(miejscowość, data)

...............................................
................................................
................................................
(imię i nazwisko oraz adres osób podpisujących oświadczenie)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia/autora) przez
Helen Doron English dla potrzeb przeprowadzenia „KONKURSU KOMIKSOWEGO”
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych jest
dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych oraz
żądania ich poprawienia lub usunięcia.
Wyrażam również zgodę na prawo do nieodpłatnej prezentacji pracy zgłoszonej
do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na wystawie, w Internecie,
w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych
oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich
nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na
czas nieograniczony.
Wyrażam też zgodę na zamieszczenie przez Helen Doron English wizerunku
mojego
dziecka
na
stronach
internetowych
w
celach
związanych
z upublicznieniem fotorelacji z przebiegu konkursu.

..........................................
..........................................
Podpisy rodziców/opiekunów

