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Regulamin konkursu „Lost in Translation” 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są EDGARD Sp. z o.o. 

2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Lost in Translation”. 

3. Facebook i YouTube nie są organizatorami, administratorami ani sponsorami konkursu i nie 

ponoszą odpowiedzialności za jego prawidłowy przebieg. 

4. Fundatorem nagród w konkursie jest EDGARD Sp. z o.o. 

5. Akcja konkursowa organizowana jest za pośrednictwem: 

a) fanpage'a Effective Me oraz EDGARD jezykiobce.pl  

b) kanału YouTube Anna Szpyt  

c) bloga www.effectivemeblog.pl  

5. Udział w konkursie ma charakter nieodpłatny. 

6. Konkurs trwa od 21 maja 2018 r. godz. 11:00 do 23 maja 2018 r. godz. 23:59. W 

wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie 

konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu 

za pośrednictwem fanpaga lub/i kanału YouTube lub/i bloga, o których mowa w ust. 5. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpaga i/lub kanału YouTube i/lub 

bloga, o których mowa w ust. 4 do dnia 26 maja 2018 r.  

 

 

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być podmioty, które spełnią kumulatywnie następujące warunki: 

a) są osobami fizycznymi zamieszkałymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnimi i 

posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) w kontekście przystąpienia do konkursu mają status konsumentów w rozumieniu art. 22[1] 

Kodeksu cywilnego, tj. ich udział nie jest związany z prowadzoną przez nich działalnością 

gospodarczą, 

c) nie są członkami rodziny Organizatora. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

a) wciśnięcie przycisku „Lubię to” na Fanpagu Organizatora Multikurs.pl 

b) wciśnięcie przycisku „Lubię to” na Fanpagu Effective Me 
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c) najtrafniejsze, najbardziej kreatywne i oryginalne przetłumaczenie pięciu poniższych słów z 

języka angielskiego na język polski:  

- anxious,  

- skilful,  

- convenient,  

- confused,  

- delight. 

d) akceptacja postanowień Regulaminu. 

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z przetłumaczeniem słówek powinno być przesłane 

na adres e-mail: aszpyt@effectiveme.pl . Wiadomość e-mail powinna być opatrzona 

tytułem: „Zgłoszenie na konkurs Lost in Translation”. Dodatkowo w treści wiadomości 

powinno być podane imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa konta na Facebooku, za 

pośrednictwem którego wcisnął on przyciski „Lubię to” na fanpageach, o których mowa w 

§2 ust. 2 lit. a i b Regulaminu.  

4. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

(imienia, nazwiska, adresu IP, nazwy konta na Facebooku i adresu e-mail) na potrzeby 

konkursu, w tym – wyłonienie zwycięzców i przesłanie im nagród, zarówno przez 

Organizatora, jak i członków jury. 

5. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

6. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że: 

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

osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie przez Organizatora i członków jury, 

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem. 

 

 

§3 Przebieg konkursu i nagrody 

 Wybrane przez organizatora jury wyłoni jednego zwycięzcę konkursu i czterech dalszych, 

równorzędnych laureatów (tzw. laureaci ex-aequo).  

 W skład jury, o którym mowa w ust. 2, wchodzi Anna Szpyt. 

 Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą oraz laureatami ex-aequo drogą mailową 

(wysyłając wiadomość na adres e-mail, z którego dany uczestnik dokonał zgłoszenia). 

 Nagrodą główną przysługującą zwycięzcy jest dostęp do kompletnego kursu „Profesor 
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Henry” (kurs intensywny + multisłówka) na 6 miesięcy o wybranym poziomie zaawansowania dla 

jednej osoby. 

 Nagrodą przysługującą laureatowi ex-aequo jest dostęp jedynie do części kursu „Profesor 

Henry”, o którym mowa w ust. 4, tj. albo jedynie do kursu intensywnego, albo jedynie do 

multisłówek (według wyboru zwycięzcy) na 6 miesięcy  o wybranym poziomie zaawansowania dla 

jednej osoby. Laureat zobowiązany jest poinformować Organizatora w terminie 3 (słownie: trzech) 

dni od daty ogłoszenia wyników o wybranej przez niego kursu, do której dostęp chciałby otrzymać. 

Jeżeli tego nie zrobi, Organizator może wybrać, którą części kursu udostępni laureatowi.  

 Zwycięzcy i laureatom ex-aequo nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani 

nagrodę innego rodzaju. 

 Zwycięzca i laureaci ex-aequo nie mogą przenosić prawa do nagrody na osobę trzecią, ani 

upoważnić takiej osoby do odbioru nagrody.   

 Zwycięzca i laureatom ex-aequo mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im 

ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

 Jury, wyłaniając zwycięskie zgłoszenia, będzie oceniało przede wszystkim: 

a) spełnienie przez uczestnika wszystkich warunków, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, 

b) poprawność, oryginalność i kreatywność w tłumaczeniu konkursowych słów. 

 Nagrody zostaną wydane zwycięzcy i dalszym laureatom ex-aequo na koszt EDGARD 

drogą mailową na adres e-mail, z którego dokonano zwycięskiego zgłoszenia w terminie tygodnia 

od daty ogłoszenia wyników. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do podania danych zwycięzcy oraz laureatów ex-aequo 

na swojej stronie internetowej oraz na fanpage, blogu i stronie YouTube, o których mowa w §1 ust. 

5 Regulaminu.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie zwycięscy lub laureata ex-aequo, a w szczególności w przypadku 

podania błędnych danych lub zmiany danych, o której Organizator nie został poinformowany. W 

takim przypadku prawo do nagrody wygasa. 

 W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie zwycięzcy lub laureatów w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez wysyłanie 

kilka zgłoszeń przez jedną osobę pod kilkoma imionami i nazwiskami, dany uczestnik może zostać 

wykluczony z konkursu. 
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§4 Wyłączenie odpowiedzialności 

Organizator i członkowie jury nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w 

działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook 

oraz YouTube. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w 

szczególności wyboru zwycięzcy i laureatów ex aequo i wydania nagród oraz weryfikowania 

prawdziwości danych. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 


