
 

 

Regulamin Konkursu Mikołajkowego 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Speak Up Learning Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000673344, o kapitale zakładowym w wysokości: 10.200.000,00 złotych 

opłaconym w całości, NIP 525-27-09-433; zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy. 

3. Konkurs trwa od 06.12.2021 do 20.12.2021 i odbędzie się w następujących etapach: 

a. Etap Kwalifikacyjny trwa do 20.12.2021r. godz. 23:59. 

b. Etap Wyłonienia Laureatów w dn 21.12.2021r. 

c. Etap Wręczenia Nagród od 22.12.2021r. do 24.12.2021r. 

 

§ 2 Warunki konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich użytkowników Internetu, 

posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Polski i pełną zdolność do 

czynności prawnych, którzy są zainteresowani wzięciem w nim udziału, zwanych 

dalej „Uczestnikami”.  

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby pozostające z Organizatorem w stosunku 

pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o 

zleceniu, a także członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, wstępni, zstępni 

oraz rodzeństwo) oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym 

wyżej wymienionych osób. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem Nagród czuwają pracownicy 

Organizatora przez niego wskazani, w szczególności Komisja Konkursowa, którzy w 

razie potrzeby będą pomagać w rozstrzygnięciu wątpliwości dotyczących zasad 

Konkursu. 

6. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób. W szczególnych przypadkach, niezależnych 

od Komisji Konkursowej lub Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

i uzupełnienia składu Komisji Konkursowej. 

7. Odpowiedzi Konkursowe są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora.  

8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na warunki 

Konkursu określone niniejszym Regulaminem, 

 

§ 3 Etap Kwalifikacyjny 

1. W okresie Etapu Kwalifikacyjnego Uczestnik ma napisać komentarz, pod Postem 

Konkursowym na stronie www. www.facebook.com/klub.speakup, zawierający 

uzupełnienie zdania "All I want for Christmas ..." („Odpowiedź Konkursowa”). Jeden 

Uczestnik może zgłosić tylko jedną Odpowiedź Konkursową. 

2. Zabronione jest zgłaszanie Odpowiedzi Konkursowych zawierających treści wulgarne, 

naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo lub dobre obyczaje, w tym 

naruszających prawa innych osób. 

3. W przypadku podejrzenia nieuczciwego zachowania lub innego zachowania 

Uczestnika naruszającego zasady „fair play” oraz zasady określone w Regulaminie, 

Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, a w 



konsekwencji pozbawienia prawa Uczestnika do ubiegania się o  Nagrodę 

przewidzianą w Konkursie. 

 

§ 4 Etap Wyłonienia Laureatów Konkursu 

1. Do Etapu Wyłonienia Laureatów Konkursu będą zakwalifikowani Uczestnicy, którzy 

terminowo zamieszczą Odpowiedzi Konkursowe, a także spełnią pozostałe 

wymagania Konkursu określone niniejszym Regulaminem. 

2. Komisja Konkursowa wybierze 5 najbardziej oryginalnych i kreatywnych Odpowiedzi 

Konkursowych, spisując z tego protokół oraz stosując poniższe wytyczne: 

a. Komisja Konkursowa wybierze Odpowiedzi Konkursowe, które uzna za 

najciekawsze, najbardziej oryginalne. 

b. Komisja Konkursowa przy wyborze będzie kierować się w szczególności kryterium 

kreatywności i pomysłowości. 

 

§ 5 Nagrody  

1. Nagrodą w Konkursie dla wyłonionego Laureata jest pakiet 4-ch telefonicznych 

konwersacji z lektorem, w wymiarze 15 min. jedna konwersacja z wykorzystaniem 

platformy Call4English, o wartości 156 zł brutto każdy pakiet. 

2. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 780 zł brutto. 

3. Laureaci mogą zrzec się prawa do Nagród, jednakże nie mogą przenieść prawa do 

Nagród na osoby trzecie bądź żądać zamiany Nagród na ekwiwalent pieniężny, inne 

nagrody ani na żadne inne formy rekompensaty. 

4. Wszystkie Nagrody, co do których prawa zostały przez Laureatów utracone na 

podstawie zapisów Regulaminu, pozostają własnością Organizatora. 

§ 6 Etap Wręczenia Nagród 

1. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 21.12.2021r. 

2. Laureaci zostaną zawiadomieni o wygranej poprzez wiadomości prywatne na 

Facebook’u. Tym samym kanałem kontaktu, w terminie wskazanym w §1 pkt. 3 lit. c, 

Laureaci otrzymają Nagrody w postaci kodów na 4 zajęcia z lektorem do  

wykorzystania na platformie internetowej Call4English. 

3. Laureaci będą mogli korzystać z Nagrody pod warunkiem zaakceptowanie Terms and 

Conditions of use application „Call4English”, określających zasady korzystania z tej 

platformy.  

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie 

na adres Organizatora. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu przez okres 

trwania Konkursu oraz w ciągu 30 dni po upływie jego trwania. W przypadku 

przesłania reklamacji drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania reklamacji 

decyduje data stempla pocztowego. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby 

uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji 

przez Organizatora. 

5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem 

Organizatora. 

 

 



§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka 

zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Informacje o zmianie 

Regulaminu podane będą pod adresem internetowym wskazanym w § 8 pkt. 2 ze 

stosownym wyprzedzeniem. 

2. Regulamin Konkursu będzie dostępny do wglądu przez cały czas trwania Konkursu 

pod adresem internetowym:  www.speak-up.pl/hubfs/documents/ 

Regulamin_konkursu_Mikolajkowego_C4E 

3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z potwierdzeniem otrzymania informacji 

dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu 

prowadzenia Konkursu, będącego Administratorem danych osobowych. Klauzula 

informacyjna dostępna jest tutaj. 

https://www.speak-up.pl/hubfs/informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_do_celow_marketingowych.pdf


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Wielkanocnego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, ________________________________________, legitymująca/cy się dowodem 

osobistym o nr _____________, wydanym przez 

_________________________________________, zamieszkała/ły pod adresem 

__________________________________________________________, niżej 

podpisana/ny składam oświadczenie o następującej treści: 

 

1. Oświadczam, że zgłoszona Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw osób 

trzecich, w tym praw autorskich. 

2. Oświadczam, że na rzecz Organizatora wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich 

praw majątkowych do zgłoszonej Odpowiedzi Konkursowej. 

3. Przeniesienie praw autorskich, w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego 

oświadczenia, nastąpi nieodpłatnie na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 

i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmie również prawo 

do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych wskazanych w art. 

2 i art. 46 ww. ustawy. 

4. Oświadczam, że wyrażona zgoda w pkt. 2 niniejszego oświadczenia jest: 

a. jest nieodwołalna. 

b. nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

 

           

 

Data 

           

 

Czytelny podpis 


