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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w 

konkursie pod nazwą „Zostań Mistrzem E-learningu”, zwanego w dalszej części 

„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest British School Olsztyn S.C. Maciej Jamiołkowski, Robert 

Pieczkowski , z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Piłsudskiego 44a. 

3. Konkurs przeprowadzony będzie za pośrednictwem strony internetowej 

www.langoland.com  w sposób opisany w Regulaminie.  

 

 

§ 2 CELE KONKURSU 

1. Aktywizacja młodzieży do pogłębiania swojej wiedzy związanej z krajami angielskiego 

obszaru językowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

2. Promowanie technologii informatycznej w nauczaniu języka obcego. 

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami. 

 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 12.10.2015r. do dnia 11.05.2016r. 

2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi dnia 13.05.2016r. (piątek) i  zostanie ogłoszone za 

pośrednictwem strony www.britishschool.pl i www.langoland.com. 

 

 

 

 

http://www.langoland.com/
http://www.britishschool.pl/
http://www.langoland.com/
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§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie oddziałów szkoły British School, 

którzy otrzymają w swoim biurze kod aktywacyjny „Zostań Mistrzem E-learningu” i 

zapoznają się z Regulaminem.  

2. Kody „Zostań Mistrzem E-learningu”  przeznaczone są dla uczniów uczęszczających 

jeden z 4 poziomów zaawansowania: elementary, pre-intermediate, intermediate 

oraz upper–intermediate. Uczestnicy e-learningowego „Kursu Gimnazjalnego” i 

„Kursu Maturalnego” mogą także brać udział konkursie. 

3. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora  oraz 

ich rodziny. 

 

 

§ 5 NAGRODY 

1. Nagrodą główną jest laptop z procesorem Intel Core i3, ekranem o przekątnej 15 cali i 

systemem operacyjnym Windows.  

2. Pozostałe nagrody to słowniki  oraz zestawy upominkowe British School. 

3. Laureatem nagrody głównej może być tylko osoba, która zapisze się na kurs językowy 

w wybranym przez siebie oddziale szkoły British School w roku szkolnym 2015/2016 i 

otrzyma kod aktywacyjny „Zostań Mistrzem E-learningu”.  

4. Organizator nie przewiduje wymiany nagrody na inną. 

5. Laureatowi przysługuje prawo do rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji  

nagroda przechodzi na własność Organizatora. 

6. Na osobach, które otrzymają nagrody spoczywać będzie obowiązek uregulowania 

podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody we właściwym dla miejsca 

zamieszkania urzędzie skarbowym. 

7. W przypadku nie odebrania przez Laureata nagrody, lub nie wzięcia udziału w 

Konkursie w terminie przewidzianym w §3 oznacza utratę prawa do nagrody, która 

przejdzie na własność Organizatora. 

8. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, a laureat 

konkursu nie ma prawa scedować nagrody na inne osoby. 
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§ 6  ZASADY KONKURSU 

1. Aby móc ubiegać się o nagrody należy w pierwszej kolejności aktywować odpowiedni 

kurs po przez wykorzystanie otrzymanego kodu „Zostań Mistrzem E-learningu” po 

wcześniejszym zalogowaniu się na stronę www.langoland.com. 

2. W każdy poniedziałek od dnia 12.10.2015r. do dnia 11.05.2016r. na platformie e-

learningowej www.langoland.com będzie pojawiać się jedna lekcja języka 

angielskiego, składająca się z zadań i gier językowych. 

3. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest systematyczne i sumienne wykonywanie 

wszystkich zadań pojawiających się na platformie e-learningowej.  

4. Na cały czas trwania konkursu przewidziano 30 lekcji.  

5. Za poprawnie wykonywane zadania, uczestniczy otrzymują punkty, które zostają 

automatycznie zliczane przez system.  

6. Osoba z najwyższym wynikiem procentowym na dzień 11.05.2016r. zostanie 

„Mistrzem E-learningu” i otrzyma nagrodę główną. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników uczestników konkursu za 

pośrednictwem strony www.langoland.com. 

 

 

§ 7  KOMISJA 

1. Do kontroli prawidłowości konkursu zostaje powołana Komisja w skład której będą 

wchodzić przedstawiciele Organizatora. 

2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja będzie odpowiedzialna za prawidłowe przeprowadzenie wyłonienia 

zwycięzców. 

 

 

http://www.langoland.com/
http://www.langoland.com/
http://www.langoland.com/
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§ 8 TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI 

1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z 

niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić 

reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia przebiegu konkursu.  

2. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 

„Zostań Mistrzem E-learningu – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, 

reklamacja nie będzie rozpatrywana.  

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 

dni od ich zgłoszenia.  

 

4. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o 

zajętym stanowisku. 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.britishschool.pl i langoland.com 

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres Konkursu: 

biuro@langoland.com 

3. Złamanie ustaleń Regulaminu przez uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z 

uczestnictwa w Konkursie. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane  przez Organizatora 

wyłącznie na potrzeby Konkursu, a w szczególności w celu opublikowania jego 

wyników.  

5. Dokonując zgłoszenia konkursowego uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

http://www.britishschool.pl/
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