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I.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Engramówka” (dalej: „Konkurs”) jest Europejski Instytut
Edukacji Engram (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs trwa od dnia 1 października 2013r. do odwołania.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.euroengram.edu.pl.
4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr
201, poz. 1540 z późn. zm.).

II.

Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z wykluczeniem
członków rodzin pracowników i Organizatora.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za zgodą swoich rodziców lub
opiekunów prawnych.
3. Wyrażając zgodę na udział w Konkursie w imieniu dziecka Rodzice (opiekunowie prawni)
akceptują niniejszy Regulamin. Zgoda na udział w Konkursie powinna zostać przekazana w
formie pisemnej lub za pomocą maila.

III.

Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a) Zgłoszenie do udziału w niniejszym konkursie dokonywane jest poprzez:
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- przesłanie poprawnego rozwiązania Krzyżówki „Engramówki” umieszczonej na stronie:
www.euroengram.edu.pl;
- przesłanie kilkuzdaniowego wyjaśnienie, dlaczego wyraz będący rozwiązaniem krzyżówki
jest tak ważny w skutecznym zapamiętywaniu.
b) Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyjaśnieniem należy wysłać na adres email
konkurs@euroengram.edu.pl lub pisemnie na adres Instytutu: ul. Karpińskiego 22,
30-657 Kraków
c) Każde zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko dziecka
imię i nazwisko ( imiona i nazwiska) opiekuna prawnego ( opiekunów prawnych) w tym nr
telefonu
2. Zgłoszenia bez danych kontaktowych zostaną wyłączone z konkursu.

IV.

Wybór Zwycięzców
1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora raz na
pół roku w następujących terminach:
a) 01.10.2013-31.03.2014, wyłonienie laureatów nastąpi do 14.04.2014
b) 01.04.2014-30.09.2014, wyłonienie laureatów nastąpi do 14.10.2014
c) 01.10.2014-31.03.2015, wyłonienie laureatów nastąpi do 14.04.2015
d) 01.04.2015-30.09.2015, wyłonienie laureatów nastąpi do 14.10.2015
e) 01.10.2015-31.03.2016, wyłonienie laureatów nastąpi do 14.04.2016
f) 01.04.2016-30.09.2016, wyłonienie laureatów nastąpi do 14.10.2016
g) 01.10.2016-31.03.2017, wyłonienie laureatów nastąpi do 14.04.2017
h) 01.04.2017-30.09.2017, wyłonienie laureatów nastąpi do 14.10.2017
i) 01.10.2017-31.03.2018, wyłonienie laureatów nastąpi do 14.04.2018
2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja
Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie
w szczególności:
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a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) wyłonienie zwycięzców Konkursu
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Zwycięzcami Konkursu zostaną dzieci, które:
a) wyślą

na

adres

Instytutu

poprawne

rozwiązanie

krzyżówki

Engramówki

wraz

z wyjaśnieniem, dlaczego wyraz będący rozwiązaniem krzyżówki jest tak ważny
w skutecznym zapamiętywaniu;
b) wśród poprawnie nadesłanych zgłoszeń Komisja konkursowa wybierze 4 najciekawsze
i najbardziej kreatywne odpowiedzi.

V.

Nagrody
1. Fundatorem i sponsorem nagród jest Organizator.
2. Nagrodą w Konkursie za 1 miejsce jest tablet, a za miejsca od 2 do 4 gry edukacyjne.
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.
Nagrody przepadają na rzecz EIE Engram w przypadku braku możliwości skontaktowania
się z osobą nagrodzoną w Konkursie w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu, bądź
w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdziale II pkt. 1, 2 oraz w rozdziale III
pkt. 1.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5. Laureat I miejsca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
6. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi
stosowne oświadczenie na piśmie.
7. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską
lub pocztą kurierską na wskazane przez nich adresy. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać
dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
8. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.
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9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec
Organizatora,

jeżeli

przekazane

przez

niego

dane

osobowe

okażą

się

błędne

lub nieprawdziwe.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie
roszczenia

VI.

z

tytułu

wskazanych

wad

należy

kierować

do

ich

producenta.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego
konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w
zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród
zwycięzcom Konkursu.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca
zamieszkania (miejscowości) i fotografii na stronie www.euroengram.edu.pl oraz na
www.facebook.com/eie.engram w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych
spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika w serwisie www.euroengram.edu.pl.
Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu
niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII.

Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z
Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców
Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest
zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie
powyższego terminu.
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2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,
skierowanej na adres Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia
rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego
reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
Postanowienia końcowe

VIII.

1.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie www.euroengram.edu.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowania
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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