REGULAMIN KONKURSU „KOLOROWANKA Z TEDDY EDDIE” LIMANOWA 28.05.2017
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 zwłaszcza sposób ustalania przedmiotu zadania konkursowego, warunków
udziału w konkursie, reguły wykluczenia uczestników z konkursu, kryteria oceny zadań konkursowych i wyłaniania
zwycięzców, a także sposób ustalania liczby zwycięskich miejsc oraz nagród za ich zdobycie.
1.2. Organizatorem konkursów (zwanym dalej „Organizatorem”) jest MJP Investments Payne Matthew prowadzący Szkołę
Języków Obcych McGregor Language Schools, z siedzibą w: ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.
1.3. Wzięcie udziału w konkursie, zarówno jako uczestnik, jak i jako oceniający, oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie
się uczestnika konkursu lub oceniającego do jego przestrzegania. W przypadku braku akceptacji całości Regulaminu
uczestnik konkursu lub oceniający jest zobowiązany wstrzymać się od udziału w konkursach, a jeśli już bierze w jakimś
udział, zaniechać tego udziału. To samo dotyczy oceniającego.

2.

PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW
2.1. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w sieci Internet, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, pod
adresem URL (https://www.facebook.com/pages/McGregor-Language-Schools/122962077723243)
2.2. Konkurs ma charakter artystyczny - plastyczny. Wzięcie udziału w konkursie wymaga: (1) sporządzenia lub wykonania przez
uczestnika konkursu samodzielnej pracy będącej przedmiotem zadania konkursowego, (2) wyrażenia zgody na jej
opublikowanie przez Organizatora na portalu społecznościowym lub stronie internetowej, o których mowa w pkt 2.1. oraz
(3) akceptacji Regulaminu.
2.3. Wzięcie udziału w konkursie, w tym jako oceniający, wiąże się także z posiadaniem aktywnego konta na portalu
społecznościowym, o których mowa w pkt 2.1. Uczestnicy konkursów – lub w razie ich niepełnoletności – ich rodzice lub
przedstawiciele ustawowi, biorąc udział w konkursie lub na niego zezwalając, deklarują że znają i akceptują regulaminy
portalu Facebook – Zasady Facebooka, Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków, Zasady dotyczące danych oraz
Standardy społeczności, które dostępne są pod adresem URL facebook.com/policies
2.4. Zgodnie z wymogami serwisu Facebook, biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się na pełne zwolnienie serwisu
Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika, a także przyjmuje do wiadomości, że konkurs nie jest w żaden
sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
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 7.2. Uczestnicy nie respektujący tych zasad powinni wstrzymać się od udziału w konkursach, a jeśli już biorą w
jakimś udział, zaniechać tego udziału. Udział w konkursach jest dobrowolny.
2.6. Prace nadesłane po upływie terminu zgłaszania prac nie będą publikowane ani brane pod uwagę przy wyłanianiu
zwycięzców konkursu. Organizator nie będzie liczył głosów oddanych po terminie (data i godzina) zakończenia konkursu.
2.7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.

ZADANIA KONKURSOWE
3.1.Przedmiot zadań konkursowych ustala Organizator – samodzielnie i według własnego uznania. Ustalony przedmiot zadania
konkursowego jest każdorazowo obwieszczany w drodze ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenia, oprócz przedmiotu zadania
konkursowego, określają także termin zgłaszania prac, termin zakończenia konkursu oraz nagrody dla zwycięzców
konkursu.
3.2. Stosownie do wieku i stopnia rozwoju uczestników, zadanie konkursowe powinno (1) być oryginalne, (2) eksponować
indywidualne cechy, umiejętności, talent i inne walory uczestnika konkursu, (3) cechować się walorami artystycznymi, a
także powinno (4) być ukierunkowane na uzyskanie jak najszerszego kręgu sympatyków.
3.3. Zadanie konkursowe nie może naruszać czyichkolwiek praw autorskich lub jakiekolwiek innych praw, w tym dóbr osobistych
ani nie może zawierać treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, nieobyczajnych, nieodpowiednich dla
dzieci lub młodzieży, kontrowersyjnych, propagujących jakiekolwiek organizacje polityczne lub przynależność polityczną
bądź też naruszających wartości narodowe, religijne lub moralne.

4.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSACH
4.1. Uczestnicy konkursów, 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 i ogłoszeniu o
konkursie
4.2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku do 7 lat włącznie.
4.3. Konkurs polega na pokolorowaniu rysunku misia Teddy Eddie i dostarczeniu go wraz z uzupełnionymi na odwrocie rysunku
danymi kontaktowymi do najbliższego oddziału Szkoły McGregor Language Schools. Adresy oddziałów McGregor
Language Schools dostępne są na stronie www.mcgregor.home.pl
4.4. Pokolorowane rysunki będą przyjmowanie do dnia 31.05.2017 r. włącznie.
4.5. W konkursie mogą wziąć udział tylko rysunki z uzupełnionymi wszystkimi danymi kontaktowymi.
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4.6. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia prac, które nie będą stanowiły realizacji zadania konkursowego każdorazowo
opisanego w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 3.1 lub będą naruszały jakiekolwiek postanowienia Regulaminu, w tym
zwłaszcza pkt 3.3.
5.

WYKLUCZANIE UCZESTNIKÓW Z KONKURSÓW
5.1. Bezwarunkowemu wykluczeniu z konkursu podlega uczestnik, który nie spełnia warunków udziału opisanych w pkt 4.
5.2. 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 6.4.
5.3. 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.
5.4. Uczestnik wykluczony z konkursu nie może ponownie wziąć udziału w konkursie, z którego został wykluczony. Dwukrotne
wykluczenie z konkursów organizowanych przez Organizatora oznacza, że uczestnik nie może brać udziału w jakimkolwiek
kolejnym konkursie organizowanym przez Organizatora.

6.

REGUŁY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW. KRYTERIA OCEN
6.1. Podjęcie decyzji, która praca jest najlepsza, powinno zostać dokonane po wzięciu pod uwagę następujących kryteriów:
wkład pracy uczestnika konkursu, pomysłowość, ekspresyjność, warsztat uczestnika, jakość prezentacji, aranżację,
poziom oddziaływania na emocje, ilość zastosowanych środków artystycznych i ich wzajemne dopasowanie, atrakcyjność
i ciekawość pracy, a także dojrzałość i zaawansowanie pracy w stosunku do wieku uczestnika konkursu.
6.2. Po sporządzeniu i opublikowaniu prac, uczestnicy konkursów, do ich zakończenia, mają wpływ na wynik konkursu, gdyż
mogą promować konkurs oraz swoje prace konkursowe wśród innych użytkowników portalu społecznościowego
Facebook lub dowolnych, innych portali, w tym wśród swojej rodziny i znajomych.
6.3. (1) Zwycięzcą konkursu zostaje ten uczestnik konkursu, którego praca – w dniu zakończenia konkursu, o godz. 23:59 – miała
najwięcej głosów (polubień). W ten analogiczny sposób wyłaniani są uczestnicy, którzy zajmują miejsce 2. i 3. (2) W dniu
31.05.2017 r. zgłoszone prace konkursowe zostaną udostępnione na profilu Facebook szkoły McGregor Language Schools
(https://www.facebook.com/pages/McGregor-Language-Schools/122962077723243) i poddane głosowaniu. Głos oddaje
się poprzez kliknięcie „Lubię” pod wybranym rysunkiem. Można głosować na więcej niż jeden rysunek. (3) Głosowanie
zakończy się w dniu 16.06.2017 r. (4) Autorzy trzech rysunków, które uzyskały najwięcej głosów (zgodnie z regulaminem
konkursu) do 16.06.2017 otrzymają vouchery upominkowe na kurs języka angielskiego Teddy Eddie w roku szkolnym
2017/2018.
6.4. Kupowanie polubień bądź ich sztuczne generowanie nie jest dozwolone. W razie nienaturalnego wzrostu liczby głosów
oddanych na rzecz uczestnika konkursu i nieudowodnienia przez tego uczestnika, że głosy zostały pozyskane w sposób
naturalny (stosownie do pkt 5.2 - 5.3), uczestnik zostanie wykluczony z konkursu
6.5. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
6.6. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.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 lub nie brać udziału w kolejnych
konkursach. 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.
7.2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych
w celach marketingowych i handlowych. Dane są chronione i przechowywane w informatycznej bazie Szkoły. Dane
uczestników nie będą przekazywane osobom trzecim.
7.3. Ewentualne spory uczestników konkursu z Organizatorem powstałe na tle konkursów 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 Myślenicach, Wydział I
Cywilny, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7a, 32-400 Myślenice
7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do jego zakończenia.
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