
REGULAMIN KONKURSU 
 „Ogólnopolski konkurs języka angielskiego” 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Organizatorami konkursu o nazwie „Wielki konkurs z angielskiego”, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest spółka Lerni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-312) przy ul. 
Żeromskiego 62/2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejonowego 
pod numerem KRS 0000517524, NIP: 8952033689, REGON: 022468192 zwani dalej 
„Organizatorem”. Pozostali organizatorzy to spółka Angloville: Angloville Sp. z O.O. z 
siedzibą w Kielcach na ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, KRS: 0000548006, REGON: 
361005213, NIP: 6572917122  oraz spółka Tutlo: siedziba Św. Leonarda 1/8, Kielce; NIP 
6572927356; REGON 366126281; KRS: 0000651245. 
 
2. Konkurs prowadzony jest z wykorzystaniem wydarzenia utworzonego w serwisie 
facebook.com, zwanym dalej „Facebookiem” oraz strony konkursangielskiego.pl, zwanej 
dalej ,,Stroną”. Oba interfejsy konkursu, powiązane będą z profilem 
www.facebook.com/OlaDyktaLerniForTeachers. Bieżące informacje nt. Konkursu 
Organizator publikować będzie na łamach wydarzenia promocyjnego 
https://facebook.com/events/158600664749152/ zwanego dalej „Wydarzeniem 
Konkursowym” a także na stronie konkursu. 
 
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 
Facebooka, ani z nim związany. Informacje i dane udostępniane w ramach Konkursu są 
gromadzone przez Organizatora i nie są udostępniane Facebookowi. Informacje i dane 
udostępniane w ramach Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach 
opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie 
Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Facebooka z wszelkiej odpowiedzialności związanej z 
przeprowadzeniem Konkursu. 
 
 4. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  
5. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 24 listopada 2017 roku do 15 grudnia, z 
zastrzeżeniem § 7 ust.4. 6. Konkurs przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
7. Celem Konkursu jest promocja usug spółek Tutlo, Angloville i Lerni oraz edukacyjnego 
narzędzia do tworzenia językowych list słówek poprzez wybór i nagrodzenie świątecznych 
list słówek, która będzie cieszyła się największą popularnością wśród fanów profilu Ola 
Dykta i Lerni.  
8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja (zwana dalej „Komisją 
Konkursową”) składająca się z pracowników spółki Lerni w składzie:  
1) Aleksandra Dykta 
 2) Pawel Czerwony 
3) Michal Zak  
§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 



1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które posiadają konto na Facebooku 
(czy dodać tutaj, że mają konto w lerni?), zwani są dalej „Uczestnikami”.  
2. Każda uczestnik, może zgłosić do konkursu dowolną ilość projektów, czyli zbiorów 
stworzonych list słówek w narzędziu lerni wordlist. 
3. Uczestnicy mogą brać udział w bezpłatnych webinarach online, które pomogą im stworzyć 
najbardzije atrakcyjne prace poddane selekcji w ramach konkursu. Poza tym 
§ 3. ZGŁASZANIE LIST SŁÓWEK  
1. Zgłoszenia Listy słówek dokonuje uczestnik indywidualnie.  
2. Wysłanie listy słówek jest równoznaczne z chęcią wzięcia udziału w Konkursie.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku złamania 
zasad określonych niniejszym regulaminem.  
4. Do udziału w Konkursie zgłaszać można Listy słówek, które tłumaczą słówka w języku 
angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim na język polski;  
stworzone podczas okresu trwania konkursu(od xx marca do xx kwietnia);  
 przez osoby nie pobierające z tego tytułu wynagrodzenia;  
5. Zgłoszenie Projektu następuje przez stworzenie przez Uczestnika listy słówek w 
platformie lerni.us/wordslist oraz udostępnienie jej na wydarzeniu xxx. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania Zgłoszeń jeśli uzna, 
że liczba zgłoszeń jest niewystarczająca do zorganizowania konkursu.  
7. Uczestnik może na każdym etapie trwania konkursu wycofać swoją listę słówek z 
Konkursu. 
10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z:  
1) akceptacją postanowień Regulaminu;  
2) oświadczeniem, że samodzielnie stworzyło się daną listę słówek  
8. Uczestnik bierze udział w konkursie z chwilą otrzymania potwierdzenia przez 
Organizatora przyjęcia zgłoszenia.  
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w 
stosunku do nadesłanej pracy konkursowej.  
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zamieszczeniu list słówek z 
powodu przyczyn od niego niezależnych.  
14. Praca konkursowa nie może zawierać treści wulgarnych ani powszechnie uznanych za 
niewłaściwe. Oceny treści dokonuje Organizator.  
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w przypadku złamania 
zasad określonych niniejszym regulaminem.  
§ 4 WYBÓR LAUREATÓW  
1. Zgłoszenia do konkursu są opublikowane w wydarzeniu i poddane głosowaniu przez 
społeczność Facebooka.  
2. Laureaci wybrani zostaną w drodze głosowania:  
1) głosownie trwać będzie od momentu publikacji informacji od momentu rozpoczęcia 
konkursu w dniu xx marca 2017 r. do xx kwietnia 2017 r. do końca dnia;  
2) głosować mogą pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, będące użytkownikami zarejestrowanymi na Facebooku, posiadającymi 
prawdziwy profil osobowy utworzony zgodnie z regulaminem Facebooka nie później niż xx 
marca 2017r.,  
3) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo anulowania głosów zdobytych w sposób 
niezgodny z regulaminem Konkursu, regulaminem Facebooka lub w inny sposób łamiący w 



ocenie Komisji Konkursowej zasady sprawiedliwej konkurencji i rywalizacji. Weryfikacja 
może zostać dokonana zarówno w trakcie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu, ale 
przed oficjalnym ogłoszeniem laureatów Konkursu; 
4) głosowanie odbywać się będzie poprzez polubienie linku z listą słówek;  
5) każdy głosujący może oddać głos na nieograniczoną liczbę Projektów, przy czym 
maksymalnie raz na ten sam Projekt;  
3. Laureatami Konkursu zostaje Uczestnik, którego lista słówek uzyska najwięcej głosów w 
momencie zakończenia głosowania, z zastrzeżeniem, że:  
1) w przypadku równej ilości głosów, o wyższej pozycji w klasyfikacji zadecyduje termin 
utworzenia listy słówek;  
5. Organizator może dowolnie zwiększyć liczbę laureatów, o których mowa w ust. 3, kierując 
się kryteriami opisanymi w tym ustępie.  
6. Komisja Konkursowa ogłosi swój wybór do dnia xx maja 2017 r. drogą mailową jak i na 
profilu www.facebook.com/OlaDyktaLerniForTeachers 
§ 6 NAGRODY 
 1. Laureat Konkursu, jako nagrodę otrzymają tablet PARAMETRY TABLETU  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięskich listach 
słówek na profilu www.facebook.com/OlaDyktaLerniForTeachers oraz w treści Wydarzenia 
Konkursowego oraz stronie internetowej: www.teachers.lerni.us oraz w jego newsletterze, 
na co Uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.  
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Decyzje Organizatora oraz Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego.  
3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu Konkursu z ważnych przyczyn, o 
czym powiadomi na profilu www.facebook.com/OlaDyktaLerniForTeachers, w treści 
Wydarzenia Konkursowego oraz w swoim newsletterze .  
6. Administratorami danych osobowych Uczestników jest spółka spółka Lerni Sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu (50-312) przy ul. Żeromskiego 62/2, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Sądu Rejonowego pod numerem KRS 0000517524, NIP: 
8952033689, REGON: 022468192 
 


