REGULAMIN KONKURSU
„MY ENGLISH TEACHER”
organizowanego przez POLANGLO Sp. z o.o. we współpracy z Oxford University Press z siedzibą w
Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na wykonanie
portretu nauczyciela języka angielskiego [„Praca”].
§2
Organizatorem Konkursu jest POLANGLO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 21, 01-217
Warszawa [„Organizator”]. Zgłoszenia konkursowe wraz z portretami powinny być przesłane pocztą na
adres ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa do dnia 31.10.2012 r
§3
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.10. 2012 r. i trwa do dnia 31.10.2012 r. włącznie.
3. Tematem Konkursu jest wykonanie portretu nauczyciela języka angielskiego. Technika i format
portretu jest dowolny.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na treść Regulaminu.
5. Istnieją cztery grupy konkursowe:
a) uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,
b) uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
c) uczniowie gimnazjum,
d) uczniowie liceum.
§4
1. Nagrodami w Konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Oxford University Press
a) Dla nauczyciela z każdej wygranej grupy konkursowej: Oxford Pocket.
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b) Dla Uczestnika: podręczniki do nauki gramatyki:

1.

W grupie konkursowej uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej - Grammar Friends,

2.

W grupie konkursowej uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej - Grammar Friends,

3.

W grupie konkursowej gimnazjalistów - Oxford English Grammar Course Basic,

4.

W grupie konkursowej licealistów - Oxford English Grammar Course Intermediate

II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
§5
1. Uczestnikami Konkursu [„Uczestnik”] mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i
liceum.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Jury, jak również osoby
współpracujące z Organizatorem oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wskazanych pracowników,
członków Jury i współpracowników.
§6
1. Zgłoszenia na Konkurs w imieniu Uczestnika dokonuje nauczyciel Uczestnika.
2. Nauczyciel może zgłosić dowolną ilość prac.
3. Praca musi być wykonana przez jednego ucznia.
4. Zgłoszenie konkursowe następuje na formularzu konkursowym, po wypełnieniu wszystkich danych
zawartych w formularzu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
5. Zgłoszenie konkursowe wraz z portretem powinno być przesłane pocztą na adres ul. Szyszkowa 20,
02-285 Warszawa do dnia 31.10.2012 r. Prace można wysyłać również emailem na adres:
p.karpinski@polanglo.pl. Wysyłając prace pocztą elektroniczną - należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy. Jako tytuł e-maila należy podać nazwę Konkursu.
§7
1. Jury wybrane przez Organizatora, dokona wyboru najciekawszych prac z każdej grupy konkursowej.
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2. Organizator nie zwraca Prac przekazanych mu w związku z udziałem w Konkursie.
§8
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 07.11.2012 r. na stronie internetowej Organizatora.
2. Nagrody będą przekazane do dnia 21.11. 2012 r.
3. Uczestnik Konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do wykonanych prac zgłoszonych do konkursu. Uczestnik Konkursu
wyraża również zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych,
informacjach podawanych do publicznej wiadomości, a także na ich wykorzystywanie w celach
promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach
marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 06.90.631) a w szczególności w celu opublikowanie wyników Konkursu. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
5 Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
6. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża
zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7. Organizator nie odsyła nadesłanych prac.
§9
1. Formularz Zgłoszenia konkursowego i Regulamin Konkursu będzie dostępny w Internecie pod
adresem: www.polanglo.pl.
2. Wszelkie reklamacje pisemne z tytułu organizowanego Konkursu zgłaszane najpóźniej do dnia 09.11.
2012 r. i będę rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne.
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.10.2012 r.
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