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REGULAMIN KONKURSU 2018/2019

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady 
uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Kto robi e-learning… ten ma”, 
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.

4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów :

1) marketingowych tj. wykorzystania moich danych osobowych i wizerunku na potrzeby 
udziału w konkursie e – learningowym „Kto robi e-learning ten ma” , a tym samym na 
stronie internetowej www.britishschool.pl , Youtube, facebooku oraz instagramie British 
School w sposób nie naruszający odrębnych przepisów; przez okres do czasu cofnięcia 
przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wskazanych wyżej celów, do 
czego posiadam uprawnienie w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
udzielonej przed jej wycofaniem tj. na mocy niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Maciej Piotr Jamiołkowski i Robert Ryszard

Pieczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRITISH SCHOOL 

OLSZTYN spółka cywilna z siedzibą w Olsztynie al. Piłsudskiego 44a, kod pocztowy 

10-450, tel. 89 533 88 22, e-mail: britishschool@britishschool.pl

2) jestem uprawniony do żądania od Administratora Danych Osobowych:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że

są nieprawidłowe;

3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy 

uwzględnieniu celów przetwarzania;

4) usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym ) - w przypadku jeżeli moje dane 

osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane;

5) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:
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a) kwestionuję prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający 

Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ja sprzeciwiam się usunięciu

danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już moich danych 

osobowych dla celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalania, 

dochodzenia lub obrony roszczeń;

3) uprawnienia, o którym stanowi pkt 2 jestem uprawniony zrealizować w formie 

oświadczenia złożonego w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 1, jak również 

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 1.

§ 2 CELE KONKURSU

1. Aktywizacja uczniów do pogłębiania swojej wiedzy związanej z krajami 

angielskiego obszaru językowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

2. Promowanie technologii informatycznej w nauczaniu języka obcego.

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 15.10.2018 do dnia 02.06.2019.

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół językowych, którzy otrzymają 
od swojej szkoły kod aktywacyjny „Kto robi e-learning… ten ma”, zapoznają się z
Regulaminem oraz oraz pozostają uczestnikami kursu językowego w szkole od 
której otrzymali kod dostępu w dniu zakończenia konkursu.

2. Kody „Kto robi e-learning… ten ma” przeznaczone są dla uczniów uczęszczających 
na jeden z 8 poziomów zaawansowania: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, 
Intermediate, Upper–intermediate, FCE, Kurs Gimnazjalny i Kurs Maturalny.

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



§ 5 NAGRODY

1. Nagrodą główną jest tablet Apple iPad (2017) z pamięcią wewnętrzną 32 GB.

2. Za drugie oraz trzecie miejsce w konkursie przyznawane są upominki elektroniczne.

3. Laureatem nagrody głównej może być tylko osoba, która zapisze się na kurs 
językowy w szkole językowej w roku szkolnym 2018/2019 i otrzyma kod aktywacyjny 
„Kto robi e-learning… ten ma” oraz pozostaje uczestnikiem kursu językowego w 
szkole od której otrzymała kod dostępu w dniu zakończenia konkursu.

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.

§ 6 ZASADY KONKURSU

1. Aby móc ubiegać się o nagrody należy w pierwszej kolejności aktywować odpowiedni
kurs po przez wykorzystanie otrzymanego kodu „Kto robi e-learning… ten ma” po 
wcześniejszym zalogowaniu się na stronę www.langoland.com.

2. W każdy poniedziałek od dnia 15.10.2018 do dnia 27.05.2019 na platformie 
e-learningowej www.langoland.com     będzie pojawiać się jedna lekcja języka 
angielskiego, składająca się z zadań i gier językowych.

3. Na cały czas trwania konkursu przewidziano 30 lekcji.

4. Ostatnia lekcja zostanie opublikowana dnia 27.05.2019.
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5. Za wykonywane zadania, uczestniczy otrzymują punkty, które 
zostają automatycznie zliczane przez system.

6. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w losowaniu w siedzibie Organizatora.

7. Oby wziąć udział w losowaniu nagród należy o godz. 00:00 dnia 02.06.2019 uzyskać
wynik przynajmniej 80% na kursie platformy www.langoland.com.

8. Losowanie zwycięzców nastąpi dnia 02.06.2019 (wtorek), a wyniki zostaną ogłoszone 

za pośrednictwem strony www.langoland.com. o godz. 21.00 dnia 03.06.2019.

9. 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.

§ 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 rozstrzygnięcia konkursu.

2. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
„Kto robi e-learning… ten ma - 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.
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§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.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.
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