REGULAMIN KONKURSU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Języków Obcych BLABBERSCHOOL z siedzibą w
Myślenicach przy ulicy Pardyaka 3/2
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 18:00 i zakończy w dniu 18
czerwca o godzinie 17:00.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca konto na
portalu Facebook, która w trakcie trwania konkursu umieści komentarz o treści „Biorę
udział” pod postem konkursowym.
2. Oznaczenie znajomego lub udostępnienie posta nie jest równoznaczne z udziałem w
konkursie.
3. Uczestnictwo w konkursie oznacza, że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i
akceptuje jego postanowienia.
§3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest rabat w wysokości 15% na cały, dowolnie wybrany przez
uczestnika kurs języka angielskiego organizowany przez szkołę BlabberSchool w roku
szkolnym 2018/2019.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są trzej Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję
Konkursową, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym
[facebook.com/BlabberSchool]
3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad przeprowadzenia Konkursu i interpretacji
postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w dniu 20
czerwca 2018 roku o godzinie 17:00 za pośrednictwem posta zamieszczonego na stronie
facebook.com/BlabberSchool
5. W celu przyjęcia nagrody, zwycięzcy konkursu w ciągu 3 (trzech) dni roboczych powinni
napisać wiadomość prywatną na stronie facebook.com/BlabberSchool poprzez aplikację
Messenger w celu potwierdzenia otrzymania nagrody.
6. Rabat będący nagrodą zostanie przyznany podczas podpisywania umowy na wybrany kurs
języka angielskiego. Przy podpisywaniu zwycięzca winien okazać konwersację w aplikacji
Messenger w celu potwierdzenia otrzymania nagrody.
7. Jeżeli zwycięzca jest osobą niepełnoletnią, ww. umowa podpisywana jest przez rodzica lub
opiekuna prawnego.
8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Szkołę Języków Obcych BLABBERSCHOOL.
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane wyłącznie w trakcie przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z przyznaniem
zwycięzcy nagrody.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie ona
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie blabberschool.pl/aktualnosci

