Regulamin Konkursu „Parodia lekcji”
Organizowanego przez firmę SCI Travel z siedzibą na Malcie

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest SCI Travel Alamein Road, Pembroke, Malta
1.2 Konkurs będzie odbywać się w terminie od 4 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.
1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
II. ZADANIE W KONKURSIE
2.1 Zadaniem w Konkursie jest publikacja krótkiego filmu (ok. 3 minut wystarczy) w dowolnych
mediach społecznościowych na kanale publicznym należącym do Uczestnika
2.3 Temat filmu: Konkurs Sprachcaffe 2019 Parodia lekcji języka angielskiego w twojej szkole
Uczestnik musi użyć w materiale haseł: „Przyłącz się do rozmowy” i „Szkoła językowa
Sprachcaffe”, a w opisie hasztagów: #Sprachcaffe2019 #sprachcaffemoment #sprachcaffepolska
2.4 Uczestnik może przesłać tylko 1 pracę konkursową.
2.5 Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania
Nagrody.
2.6 Aby wziąć udział należy do 31 marca 2019 roku przesłać na email – konkurs@sprachcaffe.com
link do publikacji odpowiadającej powyższym zasadom.
III. OCENA PRACY i NAGRODY
3.1 Nasza komisja konkursowa Sprachcaffe wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń laureata
nagrody głównej, jak i nagród dodatkowych.
Kryteria wyboru: kreatywność i oryginalność przesłanej p
racy oraz zgodność z regulaminem.
3.2. Organizatorzy przyznają następujące nagrody:
Nagroda za 1 miejsce: tygodniowy wyjazd językowy na obozie dla młodzieży (zakwaterowanie w
rezydencji szkolnej + kurs językowy + wyżywienie + program animacji młodzieżowych dla
niepełnoletniego uczestnika) lub kurs językowy dla osoby dorosłej (zakwaterowanie w rezydencji
szkolnej + kurs językowy + wyżywienie) trwające od niedzieli do soboty w SC Malta z wyłączeniem
miesiąca lipca i w miarę dostępności miejsc.
Szkoła SC Malta przeznaczona jest dla kursantów w wieku 14-21 lat, więc osoby młodsze lub starsze
nie mogą wziąć udział w kursie SC Malta.
Nagroda za 2 miejsce: to voucher ze zniżką 1500 zł na wybrany kurs językowy z oferty Sprachcaffe
z wyłączeniem lipca i w miarę dostępności miejsc.
Nagroda za 3 miejsce: to voucher ze zniżką 1000 zł na wybrany kurs językowy z oferty Sprachcaffe
z wyłączeniem lipca i w miarę dostępności miejsc.
Nagrody nie obejmują przelotu ani ubezpieczenia. Rezerwacja kursu zgodnie z Warunkami rezerwacji
SC
.

W konkursie przewidziano też wyróżnienia dla 10 osób, którzy zdaniem jury zasłużą na wyróżnienie
ze względu na kreatywność i humor pracy:

Wyróżnienia:
● 5 kuponów o wartości 120 złotych z darmową przesyłką od Fiszki.pl
● 3 vouchery podróżne o wartości 100 zł każdy od Supertour LCC: Twój organizator podróży na
kurs językowy do wykorzystania przy zakupie 2 biletów lotniczych (lot w obie strony)
● Książki od wydawnictwa Preston Publishing
● Magazyny English Matters: Magazyn Dla Uczących Się Języka Angielskiego
3.3 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15.04.2019 r. na profilu Facebook Sprachcaffe Polska
oraz drogą mailową.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1 Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby lub niepełnoletni / nie posiadający pełnej
zdolności do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego. W konkursie nie mogą
wziąć udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne
osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
4.2 Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w
konkursie.
4.3 Organizator konkursu firma Sprachcaffe nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
dokonania Zgłoszenia Konkursowego niezależny od Organizatora.
4.4. Przesyłając prace konkursowe Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została nagroda w
Konkursie upoważnia Organizatora do bezpłatnego korzystania z pracy konkursowej przez:
a. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji
oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi
środkami i w dowolnej formie;
b. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie od standardu, systemu i formatu; nadanie za
pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków
technicznych, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; wykorzystanie w Social Mediach.
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji
publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu
udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z
zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla
eksploatacji ww. prac konkursowych na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu
zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego
opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju
form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na
nośnikach zapisu oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik
Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie
nabytych praw do ww. prac konkursowych.
4.5. Każdy z Uczestników Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż:

a. Treść zgłoszenia konkursowego jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów
trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści zgłoszenia konkursowego,
które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do
korzystania z treści zgłoszenia konkursowego obejmujące w szczególności prawo do publikowania i
rozpowszechniania treści zgłoszenia konkursowego na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
b. Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego jest przejawem jego oryginalnej
twórczości o indywidualnym charakterze, nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami
osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, nie zawiera
wulgaryzmów i mowy nienawiści.
c. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem
faktycznym i/lub prawnym osoba, która
nadesłała zgłoszenie konkursowe, w przypadku
ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza,
że ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
d. Każdy z uczestników Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych
przez niego treściach konkursowych.
V. ODBIÓR NAGRODY
5.1 Zwycięzca otrzyma nagrodę po rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną (nagrody 1-3) lub
pocztą (wyróżnienia) na podany adres. Nagrody zostaną wysłąne w przeciągu 2 tygodni od daty
ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody rzeczowe można też będzie odebrać w biurze SC Warszawa.
5.2 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci
Konkursu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia
konkursowego z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów.
5.4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu w formie mailowej na adres, z którego
dokonano zgłoszenia do Konkursu, z informacją o wygranej do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę Konkursu swoich
danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie, które będą przetwarzane wyłącznie w
zakresie określonym w pkt. 7.1 Regulaminu. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu nie skontaktuje
się z Organizatorem w terminie wskazanym przez Organizatora w w/w mailu, nie przekaże
prawidłowych danych osobowych umożliwiających wysyłkę nagrody, lub nie odbierze nagrody w
terminie do 30 dni - nagroda przepada.
5.5. Nagrody w formie wyjazdu i voucherów mogą zostać zrealizowane przez zwycięzców tylko do 31
grudnia 2019 r.
5.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda
przechodzi na własność Organizatora.
5.7. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji
danych przez Laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody.
VI. KOMISJA
6.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą
przedstawiciele Organizatora.
6.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających
z niniejszego Regulaminu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Dane osobowe zwycięzcy Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu będą przetwarzane
przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w
celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatowi nagrody konkursowej.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub
żądania ich usunięcia.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia odebranie nagridy w Konkursie. Dane
osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
i
polityką prywatności SC.
Administratorem danych osobowych będzie SCI Travel z siedzibą na Malcie. Organizator informuje, iż
dane osobowe laureata Konkursu (tylko imię i nazwisko plus praca zgłoszona na konkurs) mogą
zostać opublikowane na stronie konkursowej gdzie cały konkurs jest prowadzony lub/i na oficjalnej
stronie Sprachcaffe na portalu Facebook.
7.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi
pocztowe w tym poczta internetowa lub inne telekomunikacyjne.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie
naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje
Uczestników na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2019 roku.

