
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA IMIĘ MASKOTKI 

CENTRUM JĘZYKOWEGO ENGLISH HOUSE LC 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Organizatorem konkursu jest firma ENGLISH HOUSE Learning Centre z siedzibą w Rybniku 

ul. Staszica 9. Tel. kontaktowy: 509 226 299 

2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie 

(wallu) Fanpage’a pod adresem www.facebook.com/englishhouselc/ 

3. Akcja prowadzona jest w celu  wyłonienia imienia dla maskotki centrum widniejącej w wielu 

materiałach reklamowych. 

4. Przystępując do konkursu , poprzez wysłanie zgłoszenia, uczestnik akceptuje postanowienia 

regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w 

konkursie. 

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 

administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, 

komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do 

Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. 

Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu 

powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. 

Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 

Uczestników wynikającej z Konkursu. 



6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 

aplikacji ze strony Facebook’a. 

  

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU 

  

1. Przedmiotem konkursu jest zamieszczenie pod postem konkursowym proponowanego 

imienia dla maskotki centrum. 

2. Można dowolnie zachęcać znajomych i innych użytkowników portalu do aktywności pod 

umieszczonym przez siebie zdjęciem- ilość kliknięć reakcji „Lubię To” zadecyduje o 

zwycięstwie. 

3. Zdjęcia pod postem można umieszczać od dnia publikacji postu konkursowego od dnia 

20.09 do dnia 26.09.2020r. do godz. 19:00. Jest to godzina zakończenia konkursu, 

późniejsze kliknięcia pod komentarzami nie będą brane pod uwagę. 

4. W dniu 27.09.2020r. zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu- 1 zwycięskie  imię  na zasadzie 

głosowania użytkowników Facebooka „lajkami” lub inną aktywnością pod komentarzem, 1 

imię zostanie również wybrane niezależnie, przez zespół English House,  na zasadzie 

wewnętrznego głosowania pracowników. Dyrektorzy centrów EH wraz z właścicielem 

decydują o ostatecznym wyborze imienia (z wyłonionych dwóch). 

5. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi w dniu 27.09.2020r. na Fanpage’u EH. 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W 

AKCJI 

  

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 

 posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski 

 Ukończyła 18 lat 

 Posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto 

użytkownika w Serwisie Facebook® 

 zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 4 

Regulaminu. 

 Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach 

związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody poprzez 

informację przy komentarzu „Akceptuję Regulamin Konkursu”. 

  



PRZEBIEG KONKURSU 

  

1. W celu wzięcia udziału w Akcji wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu jednego 

Zgłoszenia Konkursowego poprzez umieszczenie komentarza z proponowanymi imionami 

dla maskotki szkoły (maksymalnie 3 propozycje) pod postem konkursowym z informacją 

„Akceptuję Regulamin konkursu”. 

2. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt. „Przedmiot i czas 

trwania konkursu” będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą 

uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody. 

3. Laureatami konkursu zostanie 1 osoba, której propozycja zdobędzie najwięcej głosów w 

jawnym głosowaniu „lajkami” oraz 1 na zasadzie niezależnego wyboru przez zespół 

pracowników EH. 

4. Laureaci zostaną wybrani spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili warunki 

uczestnictwa w konkursie. 

5. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni publicznie na Fanpage ’u Organizatora w dniu 

27.09.2020r. oraz powiadomieni przez niego o wygranej za pomocą komunikatora 

Messenger. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w celu uzgodnienia sposobu i 

miejsca odbioru nagrody do końca października 2020r. nagroda przepada.  

6. Odbiór nagrody może być osobisty (jedynie po umówieniu terminu odbioru) lub poprzez 

wysyłkę kurierem.  

7.  W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony 

z Konkursu. 

 

REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy 

winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w 

terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana 

listempoleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 



 

NAGRODY 

 

1. W skład Nagrody wchodzi: 

Zestaw oryginalnych gadżetów LONDON CITY BACK2SCHOOL zakupionych przez 

Organizatora w Londynie na cele konkursu. Organizator pokrywa również koszt wysyłki 

nagrody. 

  

3. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na równowartość pieniężną 

  

PRAWA AUTORSKIE 

  

1. Przedstawiciel ustawowy Laureata konkursu udziela nieodwołalnej zgody na posługiwanie 

się przez Organizatoa imieniem maskotki w celach marketingowych. 

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z 

Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia 

niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z 

Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage 

’u. 

 

 

 

 

 


