Regulamin Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Studium Języków Obcych w Mińsku
Mazowieckim.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do
przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane
przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk zwycięzców
na swoim Fanpage’u w formie posta z wynikami Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany
przez Facebook.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamieszczenie (w formie
komentarza pod postem konkursowym lub dostarczenie go do Sekretariatu
Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małej 6)
rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta
konkursowego na Fanpage’u Organizatora.
8. Rozwiązanie zadania podanego w treści posta konkursowego musi posiadać
formę nagrania video. Pliki nagrań dostarczone do siedziby Studium muszą
być podpisane imieniem, nazwiskiem i aktualnym numerem telefonu
uczestnika Konkursu.
9. W Konkursie mogą brać udział osoby, które posiadają co najmniej jeden
poziom certyfikatu Cambridge Young Learners (YLE).
10. Konkurs ma formę publiczną, co oznacza, że mogą wziąć w nim udział
wszyscy oprócz współpracowników Organizatora.
11. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców. Forma
Konkursu przewiduje stopniowanie laureatów, co oznacza, że każdy ze
zwycięzców otrzyma inną nagrodę, w zależności od zajętego miejsca. Rodzaje
nagród podane zostały w punkcie 12.
12. W Konkursie przewidziano trzy nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca
otrzymuje talon na darmowy, kolejny dla danej osoby egzamin certyfikatowy
znajdujący się w ofercie SJO Examinations Centre, przeprowadzony w sesji
egzaminacyjnej zorganizowanej przez SJO Examinations Centre. Zdobywca
drugiego miejsca otrzymuje talon na 30% zniżkę na kolejny dla danej osoby
egzamin certyfikatowy znajdujący się w ofercie SJO Examinations Centre,
przeprowadzony w sesji egzaminacyjnej zorganizowanej przez SJO
Examinations Centre. Zdobywca trzeciego miejsca otrzymuje talon na 20%
zniżkę na kolejny dla danej osoby egzamin certyfikatowy znajdujący się w
ofercie SJO Examinations Centre, przeprowadzony w sesji egzaminacyjnej
zorganizowanej przez SJO Examinations Centre.
13. Nagrody ważne są do czerwca 2020 roku.
14. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i
pomysłowości wykonanego zadania.
15. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru
nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany numer telefonu

lub wysłanej za pośrednictwem portalu Facebook oraz ich imiona i nazwiska
zostaną opublikowane w publicznym poście z rozstrzygnięciem Konkursu.
16. Konkurs trwa od dnia 17 grudnia 2018 do 25 stycznia 2019.
17. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2018 i obowiązuje do 25
stycznia 2019.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u
Organizatora.
20. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu nieodpłatnego wykorzystania wizerunku
przez Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim do promowania
działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych
(RODO, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.)
21. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

