REGULAMIN KONKURSU „400 nagród”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki konkursu związanego z
zapisem klientów na kurs językowy w Moose Centrum Języków Obcych.
2. Organizatorem konkursu jest Moose Centrum Języków Obcych s.j., zwany dalej
Organizatorem.
3. Konkurs „400 nagród!”, zwany dalej konkursem, odbędzie się w okresie od dnia 01.09.2017 do
27.10.2017 roku.
§2 NAGRODY
1. Główną̨ nagrodą w konkursie jest voucher na kurs roczny (2 semestry, każdy po 4 miesiące) na
kurs językowy wybranego języka obcego dostępnego w ofercie Organizatora, w łącznym
wymiarze 32 godzin 60 minutowych o przybliżonej wartości rynkowej 2400 zł.
2. Nagrodą miesięczną są 2 tablety Samsung (Galaxy Tab E Wifi 9,6 lub podobne) o łącznej
wartości rynkowej 1700 zł.
3. Nagrodą dwutygodniową jest 12 voucherów, każdy na 3 miesięczny kurs językowy wybranego
języka obcego dostępnego w ofercie Organizatora, w wymiarze 12 godzin 60 minutowych o
przybliżonej łącznej wartości rynkowej 7000 zł.
4. Nagrodą tygodniową jest 8 voucherów, każdy na miesięczny kurs językowy wybranego języka
obcego dostępnego w ofercie Organizatora, w wymiarze 4 godzin 60 minutowych o
przybliżonej łącznej wartości rynkowej 2400 zł.
5. Podstawową nagrodą dzienną jest 40 słowników języka angielskiego o przybliżonej łącznej
wartości rynkowej 1200 zł.
6. Dodatkową nagrodą dzienną jest łącznie 200 kuponów zniżkowych na kolejny kurs językowy
o wartości 3%, 5%, 7%, 9%, 11% na 1 miesiąc nauki, o przybliżonej łącznej wartości
rynkowej15300 zł.
§3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć́ udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności
prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.
2. Konkurs skierowany jest do osób, które w okresie trwania konkursu podpisały z Organizatorem
nową umowę dotyczącą nauki języka obcego.
3. W konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy i rodziny pracowników Organizatora, a także
osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.
§4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie przez osobę̨, o której mowa w § 3 ust. 1,2 i 3 jest łączne
spełnienie następujących warunków: zgłoszenie na kurs językowych organizowany przez
Organizatora, podpisanie umowy, rozpoczęcie zajęć, dokonanie płatności za pierwszy pełny
miesiąc nauki oraz brak zaległości finansowych z tytułu innych umów zawartych z
Organizatorem przez Uczestnika lub osobę dla niego bliską.
2. Osoba, która otrzymała dowolną nagrodę wymienioną w §2 regulaminu a nie dotrzymała
warunków wyszczególnionych w §4 p. 1, jest zobowiązana do zwrotu nagrody lub jej wartości
pieniężnej.
3. Nad prawidłowością̨ przebiegu konkursu czuwają̨ przedstawiciele kapituły konkursu. Skład
kapituły konkursu jest wyszczególniony w § 5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik konkursu, który zrezygnuje z nauki języka w ciągu okresu próbnego, traci prawo do
nagrody.

§5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Nagrody wymienione w §2 przydzielane są uczestnikom na zasadzie losowania.
2. Nad przebiegiem losowania nadzór sprawuje kapituła konkursu w składzie: Marek Łoś,
Wioletta Kuzyk, Anna Raksa.
3. Losowanie nagrody głównej nastąpi najpóźniej 7 listopada 2017 roku.
4. Losowanie nagrody miesięcznej nastąpi w dniu 7 października (dla zapisów dokonanych w
okresie od 1 września 2017 do 30 września 2017 roku) oraz w dniu 7 listopada 2017 roku (dla
zapisów dokonanych w okresie od 1 października 2017 do 27 października 2017 roku).
5. Losowanie nagród dwutygodniowych nastąpi w dniu 18 września (dla zapisów dokonanych w
okresie od 1 września 2017 do 17 września 2017 roku), w dniu 2 października (dla zapisów
dokonanych w okresie od 18 września 2017 do 1 października 2017 roku), w dniu 16
października (dla zapisów dokonanych w okresie od 2 października 2017 do 15 października
2017 roku), w dniu 7 listopada 2017 (dla zapisów dokonanych w okresie od 16 października
2017 do 27 października 2017 roku).
6. Losowanie nagród tygodniowych nastąpi w dniach 11,18,25 września, 2,9,16,23 października
oraz w dniu 7 listopada 2017 roku. Każdorazowe losowanie nagród obejmie zapisy dokonane
w okresie 7 dni przed datą losowania.
7. Losowanie nagród dziennych nastąpi w dniach 11,18,25 września, 2,9,16,23 października oraz
w dniu 7 listopada 2017 roku. Każdorazowe losowanie nagród obejmuje zapisy dokonane w
okresie 7 dni przed datą losowania. Dla każdego dnia nagrody losowane są oddzielnie.
8. Organizator poinformuje Uczestników, którzy wylosowali nagrody w ciągu 3 dni roboczych
od losowania za pomocą poczty elektronicznej oraz zamieści listę zwycięzców na stronie
internetowej www.moose.pl w zakładce Aktualności.
§6 ODBIÓR NAGRODY
1. Nagroda wydana zostanie tylko i wyłącznie osobie, zwanej dalej Zwycięzcą, która wylosowała
nagrodę i co do której nastąpiła pozytywna weryfikacja spełnienia warunków uczestnictwa w
konkursie.
2. W przypadku voucherów na kursy językowe, Zwycięzca po otrzymaniu informacji o wygranej
w konkursie jest zobowiązany poinformować́ Organizatora, w ciągu 30 dni od ogłoszenia
wyników losowania, w jakim mieście będzie realizowany voucher oraz kurs jakiego języka
został wybrany wraz z proponowanym terminem i miejscem odbywania lekcji. Organizator
poinformuje Zwycięzcę̨, czy kurs wybranego języka jest dostępny w danym oddziale
Organizatora oraz czy wybrana lokalizacja oraz terminy lekcji są dostępne. Jeżeli kurs,
lokalizacja lub terminy nie będą dostępne wówczas zostaną̨ zaproponowane Zwycięzcy kursy
innych języków obcych, inne lokalizacje lub terminy lekcji, które są dostępne.
3. Nagrody rzeczowe Zwycięzca odbiera osobiście we właściwym biurze regionalnym.
4. Kupony rabatowe wysyłane są pocztą elektroniczną na adres mailowy Zwycięzcy, w ciągu 7
dni od ogłoszenia wyników losowania.
5. Zwycięzcy, którzy nie zgłosili się po odbiór nagrody w terminie 30 dni od daty ogłoszenia
wyników, tracą prawo do nagrody.
6. Zwycięzca nigdy nie ma prawa do odbioru wartości rynkowej nagrody.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy składać́ Organizatorowi na piśmie
w terminie nie dłuższym niż̇ 3 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

2. Organizator rozpatrzy złożone mu zastrzeżenia niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w terminie
3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
3. Uczestnicy poprzez fakt przystąpienia wyrażają̨ zgodę̨ na wykorzystanie przez Organizatora ich
danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
poz. 883 z pozn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu jest –
w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagród.
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.moose.pl oraz w każdym
biurze regionalnym Moose.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez
podania przyczyn, po uprzednim zamieszczeniu na stronie internetowej www.moose.pl
informacji zawierającej datę̨ początkową̨ obowiązywania zmian.
6. W wyjątkowych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursy
przed czasem, bez rozstrzygnięcia pozostałych etapów konkursu.
7. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia poszczególnych etapów losowania jest odpowiednia
liczba Uczestników konkursu.
8. Dla odbycia losowania liczba Uczestników w każdym etapie musi stanowić minimum
trzykrotność nagród oferowanych przez Organizatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą̨ miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

