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REGULAMIN KONKURSU 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj karnet na zajęcia z robotyki.  
2. Organizatorem konkursu jest Stacja Językowa Mateusz Lewandowski Szkoła Języków Obcych, ul. 

Kolejowa 4a 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 118-203-99-41. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/robotykamazowieckie w dniach 25 września – 30 września 2018 roku 
(do godziny 23:59).  
 

§2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być ́każda osoba fizyczna, która: 
a. Posiada pełną zdolność ́ do czynności prawnych. Osoby ograniczone  

w zdolności do czynności prawnych biorą̨ udział w konkursie za zgodą swojego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; 

b. Nie jest pracownikiem Stacji Językowej. 
c. Spełniła wszystkie warunki wymienione w poście konkursowym.  
 

§3  
NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie jest karnet o wartości 590 zł,  upoważniający do bezpłatnego uczestnictwa w 
semestrze zajęć Misja Robotyka. W tym przypadku, gdy laureat konkursu wpłacił pieniądze na 
poczet zajęć, organizator zwróci wpłaconą kwotę. Organizator zastrzega, iż w przypadku braku 
miejsc na pożądany termin, może skierować uczestnika na inny termin zajęć.  

2. Zdobywcą nagrody w konkursie zostanie osoba wybrana przez Dyrektora - Stacja Językowa 
Mateusz Lewandowski Szkoła Języków Obcych  

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez profil Misja Robotyka – woj. 
mazowieckie na portalu Facebook.com (https://www.facebook.com/robotykamazowieckie ) w 
ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia konkursu.  

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć́ 
(telefonicznie bądź mailowo) w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy, pod rygorem 
przepadnięcia prawa do nagrody. 

5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. 
 

§4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę̨ na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą̨ 
przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

§5  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to  
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 
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