
Warunki uczestnictwa 

Uczestnictwo w konkursie kalendarza 2018 Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów 

Sąsiedzkich (LaNa) jest nieodpłatne i odbywa się wg następujących zasad: 

 

Przebieg konkursu 

Czas trwania konkursu: od 01.01.2018 do 12.12.2018 r. roku. W tym właśnie czasie użytkownicy platformy 

www.nachbarsprachen-sachsen.eu otrzymują możliwość 

wzięcia w nim udziału. 

 

Warunki uczestnictwa 

Aby móc wziąć udział w losowaniu nagrody w konkursie, należy przesłać do LaNa poprawne rozwiązanie, 

podając imię i nazwisko oraz pełny adres. Można to zrobić wysyłając maila na adres: 

nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de lub drogą pocztową, stosując kartkę zwrotną, dostępną na stronie 

internetowej www.nachbarsprachen-sachsen.eu. Zakończenie nadsyłania rozwiązań upływa w dn. 12.12.2018 o 

godz. 23.59. Rozwiązania, które zostaną nadesłane po tym terminie, nie bedą uwzględniane. 

Do wzięcia udziału w losowaniu  zarejestrować się można jedynie z jednego adresu. 

Niedozwolone jest wysyłanie rozwiązań z kilku adresów mailowych celem zwiększenia szansy na wygraną. 

Uczestnictwo w losowaniu jest nieodpłatne. 

 

Osoby uprawnione do uczestnictwa 

W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.  Ponadto bardzo zachęcamy do uczestnictwa wszelkie 

placówki dziecięce, przedszkola i szkoły podstawowe. 

W losowaniu nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu 

konkursu, w szczególności współpracownicy LaNa, jak również członkowie ich rodzin. Ponadto LaNa zastrzega 

sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa osób, wobec których zaistnieją uzasadnione przypuszczenia: (a) 

manipulacji związanej z dostępem do losowania lub jego przeprowadzania, (b) złamania zasad uczestnictwa, (c) 

nieuczciwego działania lub (d) podania fałszywych lub wprowadzających w błąd danych, związanych z 

uczestnictwem w losowaniu. 

 

Wygrana, powiadomienie, przekazanie nagrody 

Przyznawane są wyłącznie nagrody rzeczowe, podzielone na trzy kategorie: „Dzieci”, „Młodzież/Dorośli” oraz 

„Przedszkola/Szkoły podstawowe”. Można je będzie zobaczyć na stronie: www.nachbarsprachen-sachsen.eu, 

najpóźniej we wrześniu 2018 roku. 

Zwycięzcy we wszystkich trzech kategoriach wyłonieni zostaną spośród autorów przesłanych do nas kompletnych 

i poprawnych rozwiązań w losowaniu, które odbędzie się po upłynięciu terminu konkursu.   

O wygranej zostaną oni powiadomieni bezzwłocznie drogą mailową.  

Nagroda zostanie wręczona wyłącznie osobiście zwycięzcy lub prawnemu opiekunowi osoby niepełnoletniej. 

Wymiana nagrody lub wypłata gotówki zamiast nagrody nie jest możliwa. 

Ewentualne koszty przesyłki nagrody ponosi LaNa. Dodatkowe koszty związane z przyjęciem nagrody ponosi 

zwycięzca.  

Jeśli mimo dwukrotnego wezwania nie zgłosi się on w terminie dwóch tygodni, nagroda przepada. 

 

Zakończenie losowania nagród konkursu 

LaNa zastrzega sobie wyraźnie prawo do zakończenia konkursu bez wcześniejszego powiadamiania i podania 

powodów. Dotyczy to szczególnie powodów, które mogłyby uniemożliwić jego planowy przebieg lub w nim 

przeszkodzić. 
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Ochrona danych osobowych 

Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest podanie danych osobowych. 

Uczestnicy zaświadczają, że podane przez nich dane osobowe, szczególnie imię, nazwisko i adres mailowy, są 

zgodne z prawdą i rzeczywistym stanem. 

LaNa informuje, że wszelkie dane uczestników nie zostaną bez ich zgody przekazane osobom trzecim. 

W przypadku wygranej zwycięzca wyraża zgodę na upubliczenie swojego nazwiska i miejsca zamieszkania na 

stronach LaNa (www.nachbarsprachen-sachsen.eu oraz 

https://www.facebook.com/LandesstelleNachbarsprachen). 

Uczestnik może w każdej chwili swoją zgodę odwołać. Należy to zrobić  pisemnie, kierując odwołanie na podany 

przez LaNa adres. 

 

Facebook Disclaimer 

Niniejsza akcja nie jest w żaden sposób powiązana z serwisem Facebook; nie jest sponsorowana, wspierana, ani 

organizowana przez portal Facebook. 

 

Prawo właściwe  

Zapytania lub kwestie sporne związane z konkursem należy kierować do LaNa. Dane kontaktowe na stronie: 

www. nachbarsprachen-sachsen.eu. 

Konkurs podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Dochodzenie racji drogą prawną jest 

wykluczone.  

 

Klauzula salwatoryjna   

Jeżeli jeden z warunków uczestnictwa jest lub będzie całkowicie lub częściowo dotknięty nieważnością, to 

ważnosć pozostałych warunków uczestnictwa pozostaje w mocy. 

Postanowienia nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi i skutecznymi w świetle 

prawa, które wywołują skutki prawne możliwie zbliżone do pierwotnego sensu i celu postanowień. To samo 

dotyczy kwestii nieuregulowanych w niniejszych warunkach uczestnictwa. 

 

Dobrej zabawy, dużo szczęścia i powodzenia życzy zespół LaNa. 

 

 

 

Görlitz, 6.11.2017 

 

 

 

 


