
REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu na ozdobe choinkową (”Konkurs”) jest Szkoła Języka Angielskiego Archibald (”Organizator”)

z siedzibą w Warszawie 00-112, przy ul. Bagno 2. 

2. Konkurs jest organizowany w oparciu o niniejszy regulamin ("Regulamin"). 

3. Konkurs jest adresowany do wszystkich aktualnych Słuchaczy kursów dla dorosłych prowadzonych przez Archibald

Sp z o.o., pracowników oraz lektorów współpracujących z Organizatorem.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Archibalda, Warszawa, ul. Bagno 2. 

Zasady konkursu 

5. Zadaniem konkursowym jest własnoręczne przygotowanie ozdoby choinkowej i przekazanie jej Organizatorowi.

6. Każdy z uczestników do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.

7. Technika wykonania ozdoby jest dowolna. Praca musi być podpisana.

8. Konkurs organizowany będzie oddzielnie dla następujących grup :

a) słuchaczy

b) lektorów i pracowników

9. Kryteria oceny prac: oryginalność, inwencja twórcza, estetyka i samodzielność wykonania.

10. Ozdobę choinkową należy przynieść do biura Archibalda, ul. Bagno 2 w Warszawie do dnia 18 grudnia 2017 r. w celu

jej zarejestrowania do konkursu. Informacje o wynikach Konkursu zostaną ogłoszone 21 grudnia 2017 r.:  w formie

informacji na stronie www, firmowej stronie na facebooku oraz poprzez bezpośredni kontakt z nargodzoną osobą. 

11. W skład jury powołani będą przedstawiciele organizatora nie biorący udziału w konkursie.

12. W każdej grupie, jury wyłoni zwycięzcę, ma również prawo do przyznania max 3 wyróżnień. Nagrodami w Konkursie 

dla zwycięzców oraz wyróżnionych są świąteczne niespodzianki.

Postanowienia dodatkowe

13. Przystąpienie  do  konkursu  oznacza  zgodę  na  wykorzystanie  pracy  przez  Archibalda  w  sposób  dowolny  (m.in.

publikacja na stronie www, FB, instagramie, powielanie i rozpowszechnianie) z lub bez podania imienia i pierwszej

litery nazwiska dziecka, wieku oraz informacji, iż jest ono uczestnikiem kursu Archibald Kids.

14. Wszelkie  pytania,  wątpliwości  i  uwagi  związane z  Konkursem będą przyjmowane przez cały  jego  czas  trwania  

w biurze Szkoły Języka Angielskiego Archibald i pod numerem telefonu: (22) 828 76 76. 
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