
REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU „I ♥ ELC”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „I  ♥ ELC” na Facebooku, zwanego dalej „Konkursem” jest English
Language Centre – Studium Języka Angielskiego UŁ, z siedzibą w Łodzi, ul. Lindleya 5a, zwany
dalej „Organizatorem”
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook ani firmę
Meta.  Serwis  facebook.com  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  działania
związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4.  W  konkursie  mogą  wziąć  udział  wyłącznie  osoby  pełnoletnie,  posiadające  zweryfikowane
i aktywne konto w serwisie Facebook.
5.  Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a English Language Centre Łódź na portalu
społecznościowym Facebook, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/ELC.Lodz
6. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego na fanpage’u English Language
Centre Łódź do godziny 23:59 dnia 4 września 2022.
7.  Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  w  dniu  5 września  2022  spośród  wszystkich
zakwalifikowanych zdjęć, które będą tego dnia nadal dostępne i widoczne  w komentarzach pod
postem konkursowym, tj. nie zostaną przed tym terminem usunięte przez autora komentarza, ani
zablokowane przez serwis Facebook z powodu naruszenia regulaminu serwisu.
8.  Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  w  dniu  5 września  2022  za  pośrednictwem  fanpage’a
English Language Centre Łódź, w formie komentarza pod postem konkursowym.

Zadanie konkursowe

9.  Zadanie  konkursowe  polega  na  zrobieniu  wakacyjnego  zdjęcia  stworzonego  przez  siebie,
techniką  dowolną,  napisu  I  ♥ ELC,  a  następnie  zamieszczenie  go  w  komentarzu  pod  postem
konkursowym wraz z opisem swojego najlepszego lub najciekawszego wspomnienia związanego ze
szkołą językową English Language Centre – Studium Języka Angielskiego UŁ.
10. Każdy Uczestnik może zgłosić się do konkursu dowolną ilość razy, z zastrzeżeniem, że każde
zgłoszenie musi zawierać unikatowy napis i unikatowe wspomnienie.
11.  Wszystkie  komentarze  pod  postem  konkursowym,  stanowiące  zgłoszenie,  zgodne
z regulaminem  Konkursu,  tj.  zawierające  zdjęcie  napisu  I  ♥  ELC  oraz  opis  wspomnienia
związanego  ze  szkołą  językową  English  Language  Centre,  które  zostaną  zakwalifikowane  do
Konkursu, otrzymają polubienie za pośrednictwem fanpage’a English Language Centre Łódź
12.  W konkursie  zostanie  wyłoniony  jeden  zwycięzca  nagrody  głównej.  Pozostali  Uczestnicy
otrzymają nagrody pocieszenia.
13.  O  wyborze  zwycięskiego  zdjęcia  wraz  z  opisem  zadecyduje  komisja  konkursowa  złożona
z pracowników  English  Language  Centre  –  Studium  Języka  Angielskiego  UŁ,  która  wyłoni
Zwycięzcę na podstawie głosowania, kierując się kryterium kreatywności.
14.  Zwycięzca  Konkursu,  oraz  Uczestnicy,  którym  przyznano  nagrody  pocieszenia,  zostaną
powiadomieni o wynikach Konkursu za pośrednictwem komentarzy pod postem konkursowym.
15.  Organizator  zwraca  uwagę  na  poszanowanie  twórczości  innych  osób i  zachowanie  kultury
w wypowiedziach.
16.  Zgłoszone  zdjęcia  wraz  z  opisami nie  mogą  być  obraźliwe,  wulgarne,  lub  niezgodne
z regulaminem portalu Facecebook, ani naruszać praw osób trzecich
17.  Zgłoszenia  zawierające  wulgaryzmy  i  niecenzuralne  słowa,  a  także  narusząjące  regulamin
serwisu Facebook lub prawa osób trzecich, będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.



Nagroda

18.  Nagrodą  główną  w  Konkursie  jest  roczna  zniżka  50%  na  dowolny,  dostępny  w  roku
akademickim 2022/2023, komercyjny grupowy kurs języka angielskiego prowadzony przez szkołę
językową English Language Centre – Studium Języka Angielskiego UŁ.
19. Dla  każdego z Uczestników, niezależnie od liczby zgłoszeń,  którego choć jedno  zgłoszenie
zostanie zakwalifikowane do Konkursu i będzie nadal dostępne i widoczne w dniu rozstrzygnięcia
Konkursu,  tj.  5 września,  a  który  nie  zostanie  wyłoniony  jako  Zwycięzca  nagrody  głównej,
Organizator  przeznaczy nagrodę pocieszenia w postaci 10% zniżki na dowolny, dostępny w roku
akademickim 2022/2023, komercyjny grupowy kurs języka angielskiego prowadzony przez szkołę
językową English Language Centre – Studium Języka Angielskiego UŁ
20.  Zwycięzna  nagrody  głównej,  a  także  każdy  z  Uczestników,  któremu  przyznano  nagrodę
pocieszenia, może przekazać ją na rzecz wskazanej przez siebie osoby trzeciej.
Nagroda nie łączy się z innymi zniżkami dostępnymi w szkole językowej English Language Centre
– Studium Języka Angielskiego UŁ
21. Aby odebrać nagrodę, należy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wysłać
z  nagrodzonego  profilu  na  profil  English  Language  Centre  Łódź  wiadomość  prywatną  ze
wskazaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail osoby, która ma z niej skorzystać.
22. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 21.
23. W przypadku przekazania nagrody na rzecz osoby trzeciej, należy uzyskać zgodę tej osoby na
przekazanie Organizatorowych jej danych osobowych wskazanych w pkt. 21.
24. Administratorem danych osobowych przekazanych Organizatorowi w celu odbioru nagrody jest
English Language Centre – Studium Języka Angielskiego UŁ, z siedzibą w Łodzi, ul. Lindleya 5a.
25. Z nagrody w postaci zniżki na dowolny, dostępny w roku akademickim 2022/2023, komercyjny
grupowy kurs języka angielskiego prowadzony przez szkołę językową English Language Centre –
Studium Języka  Angielskiego  UŁ należy  skorzystać,  zapisując  się  na  wybrany kurs,  do  końca
października 2022. Po tym czasie nagroda traci ważność.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika,
a w  szczególności  za  zmianę  danych  osobowych  uniemożliwiające odszukanie  Uczestnika
i poinformowanie  o  przyznaniu  nagrody  lub  zweryfikowanie  osoby,  na  rzecz  której  Uczestnik
przekazał nagrodę.
28. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie
Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

29.  Wszelkie  reklamacje  oraz  uwagi  dotyczące  zasad,  przeprowadzenia  lub  rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: elc@elc.pl.
30.  Reklamacja  powinna  zawierać  imię  i  nazwisko  Uczestnika  oraz  uzasadnienie  reklamacji.
W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Konkurs na Facebooku „I ♥ ELC” – reklamacja.


