
Regulamin Konkursu 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu 

Języków Obcych PASE. 

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie 

roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu. 

3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator. 

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

5. Konkurs trwa od 22 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. W wyjątkowych sytuacjach 

Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez 

siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage wskazanym w §1 

pkt.1 Regulaminu. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik w potwierdza, że: 

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie, 

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem. 

§3 Zasady konkursu 

1. Warunkiem wzięcia pod uwagę zgłoszenia przez jury konkursu jest napisanie pod postem 

konkursowym komentarza z odpowiedzią na pytanie: Na którą z sesji podczas e-Kongresu 

Językowego PASE czekasz najbardziej i dlaczego? 

2. Konkurs przebiega następująco: 

a) Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia do 24 kwietnia 2020 r. 

b) W dniu 25 kwietnia 2020 r. zostaną opublikowane wyniki konkursu. 

3. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu poprzez wiadomość na Facebooku. 

§4 Nagrody 

1. Nagrody w konkursie: 

• 1. miejsce – darmowy dostęp do e-Kongresu Językowego PASE 

• 2. miejsce – 50% zniżki na udział w e-Kongresie Językowym PASE 

• 3. miejsce - 30% zniżki na udział w e-Kongresie Językowym PASE 

• 

2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość od Organizatora oraz 



podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez 

Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w 

konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie 

wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

§5 Prawa Autorskie i inne 

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa 

autorskie majątkowe do treści, które zgłasza w konkursie, oraz że nie naruszają one 

praw osób trzecich. 


