
Regulamin konkursu CE Scool z dnia 28.03.2022r. 
“Teddy Eddie i wielkanocna przygoda - video” 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”) jest SCOOL 
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mjr. Edwarda 
Ziółkowskiego 14 / U3, 05-555 Tarczyn, NIP 1231320745, REGON 364922884 (zwany dalej 
“Organizatorem”). 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Podanie danych osobowych, wysłanie zdjęć lub plików multimedialnych ma charakter 
dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom 
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź 
usunięcia. 
4. Konkurs jest prowadzony na stronie http://www.facebook.com/CentrumEdukacyjneScool 
zwanej dalej “Fanpage”. 
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany,  ani sponsorowany przez Facebooka. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc. 
6. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu. 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby uczęszczające do klas 1-8 (zwane dalej 
“Uczestnikiem”). 
2. Uczestnik oświadcza, że: 

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
konkursu; 

b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 
regulaminu Facebooka; 

d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 
uczestnictwem w Konkursie. 

3. Prace konkursowe można zgłaszać do 08.04.2022r. Jeden uczestnik może wysłać tylko 
jedną pracę konkursową. Kolejne nadesłane prace nie będą brane pod uwagę w konkursie. 
Głosowanie na prace konkursowe odbędzie się w dniach 09.04.2022-16.04.2022. 
4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.04.2022 za pośrednictwem FanPage.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub 
aplikacji ze strony Facebooka. 

§3. ZASADY KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu maksymalnie 60- sekundowego nagrania o 
tematyce Świąt Wielkanocnych, w którym dziecko recytuje wiersz lub śpiewa piosenkę w 
języku angielskim. 



2. Nagranie należy wysłać na adres mailowy biuro@cescool.pl lub przesłać za 
pośrednictwem serwisów Dropbox, usługi Dysk Google lub podobne umożliwiające 
bezpieczne pobranie nagrania i udostępnić link Organizatorowi wysyłając go na wyżej 
wymieniony adres mailowy. W tytule maila należy wpisać nazwę konkursu tj. “Teddy Eddie i 
wielkanocna przygoda - video”, a w treści należy dodać imię i nazwisko dziecka oraz wpisać 
jego wiek. 
3. Prace zostaną udostępnione w formie nagrania na Fanpage z podpisem zawierającym 
imię oraz wiek dziecka. Pracownicy firmy Organizatora wyłonią zwycięzców konkursu, którzy 
uzyskali najwięcej punktów. Punkty będą przyznawane za polubienia postu z nagraniem 
video nadesłanym przez uczestnika (2 pkt) oraz udostępnienie posta konkursowego (4 pkt). 
Każdy użytkownik może raz dziennie udostępnić post konkursowy.  
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody w 
wiadomości wysłanej na adres mailowy lub telefonicznie.  

§4. NAGRODY 

1. Nagrody zostaną przydzielone w zależności od ilości uzyskanych punktów. Wygrywają 3 
osoby z najwyższą liczbą punktów.  
2. Nagrody w konkursie stanowią nagrody rzeczowe o wartości 75 zł oraz vouchery w 
wysokości 100 zł do wykorzystania na zajęcia wakacyjne organizowane przez Centrum 
Edukacyjnego Scool tj. półkolonie lub obóz językowy. 
3. Odbiór nagrody jest możliwy we wszystkich lokalizacjach Centrum Edukacyjnego Scool 
(Tarczyn, Grójec, Białobrzegi)  
4. Nagrodę należy odebrać jednorazowo nie później niż do dnia 30.04.2022. Po tym terminie 
nagroda traci ważność.  
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.  
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, 
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, 
któremu przyznano nagrodę.  
8.W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony 
z Konkursu.  

§5. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.  
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Teddy Eddie i wielkanocna przygoda-video”  
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe  

mailto:biuro@cescool.pl


5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa.  
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.cescool.pl oraz na Fanpage. 


