REGULAMIN KONKURSOWY - ZGRANA RODZINA
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa reguły i sposób przeprowadzania konkursu
organizowanego przez organizatora, o którym mowa w pkt 1.2, w tym sposób ustalania przedmiotu konkursu,
warunki udziału w konkursie, reguły wykluczenia uczestników z konkursów a także kryteria wyłonienia zwycięzcy.
1.2.
Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest English Language School s.c., ul. Piaskowa 3c,
65-204 Zielona Góra, tel: 68 325 44 01, e-mail:els@els.zgora.pl, www.els.zgora.pl, www.facebook.com/SzkolaELS/
1.3.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie się uczestnika konkursu do
jego przestrzegania. W przypadku braku akceptacji całości Regulaminu uczestnik konkursu jest zobowiązany
wstrzymać się od udziału w konkursie, a jeśli już bierze w nim udział, zaniechać tego udziału.
2.

PRZEPROWADZANIE KONKURSU

2.1.
Nagrodą w konkursie jest Voucher na dowolny kurs z oferty kursów standardowych szkoły ELS s.c. w roku
szkolnym 2018/19.
2.2. Czas i miejsce konkursu - Festyn ZGrana Rodzina w Przylepie, ul. Skokowa 18, 66-015 Zielona Góra, Stoisko
Organizatora. godzina 12:00 - 19:00
2.3.

Uczestnik konkursu może przystąpić do konkursu wielokrotnie

2.4. Za zgłoszenie uznaje się wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową złożoną w czasie trwania konkursu w
miejscu konkursu - pkt 2.2
2.5. Gospodarzem konkursów jest Organizator, który – według własnego uznania – samodzielnie określa reguły i
sposób ich przeprowadzania, w tym może dokonywać zmian tych reguł (również w trakcie trwania konkursu) na
warunkach opisanych w pkt 6.2. Uczestnicy nie respektujący tych zasad powinni wstrzymać się od udziału w
konkursie, a jeśli już biorą w jakimś udział, zaniechać tego udziału. Udział w konkursach jest dobrowolny.

3.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSACH

3.1.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni bez względu na wiek.

3.2. Uczestnicy konkursu, którzy nie ukończyli 18. roku życia mogą brać udział w konkursie wyłącznie, jeśli ich
rodzice lub przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na udział w konkursie na warunkach określonych w
Regulaminie.

4.

WYKLUCZANIE UCZESTNIKÓW Z KONKURSÓW

4.1.
Bezwarunkowemu wykluczeniu z konkursu podlega uczestnik, który nie spełnia warunków udziału
opisanych w pkt 3.
4.2. Organizator wezwie uczestnika konkursu do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów na okoliczność,
iż nie zachodzą podstawy do wykluczenia z konkursu w przypadku gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że
uczestnik podjął próbę wpłynięcia na wynik konkursu wbrew Regulaminowi lub zasadą uczciwego postępowania i
współzawodnictwa. W szczególności chodzi o przypadek, o którym mowa w pkt 5.1.
4.3. Uczestnik, który nie zareagował na wezwanie Organizatora w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jego
wysłania, lub też pomimo reakcji nie wyjaśnił lub nie udowodnił Organizatorowi, iż nie zachodzą podstawy do
wykluczenia go z konkursu, zostanie wykluczony z konkursu.
4.4.

Uczestnik wykluczony z konkursu nie może ponownie wziąć udziału w konkursie.

5.

REGUŁY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW. KRYTERIA OCEN

5.1.
Zwycięzcą konkursu zostaje ten uczestnik konkursu, którego zgłoszenie zostanie wyłonione drogą losowania
w siedzibie Organizatora w dniu 04.06.2018r. o godzinie 12:00 Losowanie jest jawne.
5.2. Informacja o laureacie/laureatach zostanie udostępniona na stronie www.els.zgora.pl w dniu 04.06.2018r.
do godziny 12:30.

5.3.

Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca.

5.4. Organizator konkursu z własnej
uczestnikowi/uczestnikom konkursu.

6.

inicjatywy

może

przyznać

nagrodę

specjalną

wybranemu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.
Wszelki kontakt między uczestnikami konkursów a Organizatorem będzie odbywał się w formie pisemnej za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu społecznościowego Facebook. Adres poczty elektronicznej
Organizatora jest dostępny publicznie.
6.2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w tym również w trakcie trwania konkursu, na
następujących zasadach: Organizator poda do publicznej wiadomości na portalu społecznościowym lub stronie
internetowej, o których mowa w pkt 2.1 numerów punktów Regulaminu, które będą podlegać zmianie, a także ich
nową treść. Uczestnicy, którzy nie zaakceptują zmian, będą mogli swobodnie zrezygnować z uczestnictwa w
konkursie. Brak rezygnacji z udziału w konkursie lub wzięcie udziału w konkursie ogłoszonym po zmianie
Regulaminu będzie jednoznaczny z zaakceptowaniem przez uczestnika nowej treści Regulaminu i zobowiązaniem
do jego przestrzegania.
6.3. Ewentualne spory uczestników konkursu z Organizatorem powstałe na tle konkursu proponuje się
załatwiać polubownie – w drodze postępowania reklamacyjnego polegającego na złożeniu przez uczestnika
reklamacji do Organizatora, która zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej wpływu. W przypadku, gdyby
osiągnięcie polubownego rozwiązania sporu nie było możliwe Organizator informuje, iż uczestnikowi przysługuje
prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie zastrzega się właściwości sądu – sprawy
rozpatrywał będzie sąd właściwości ogólnej. Organizator informuje, że sądem właściwym według siedziby
organizatora jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

