Regulamin konkursu „BON 100 zł na angielski”

1. Organizatorem konkursu jest sieć placówek Leader School oraz Leonardo School realizujących
nauczanie języka angielskiego metodą Leo English, których lista znajduje się na stronach
www.leaderschool.pl oraz www.leonardochool.pl.
2. Czas trwania konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.10.2018 i trwa aż do wyczerpania
nagród, jednak nie później niż do 30.11.2018.
3. Uczestnicy konkursu.
3.1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3‐12 lat, których rodzice zakupili książkę „Angielski
baw się i ucz” dostępną w sieci sklepów Biedronka,
3.2 Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci lub rodzeństwo pracowników placówek sieci Leader
School i Leonardo School.
3.3 Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które obecnie są uczniami ww. placówek i uczą się
języka angielskiego metodą Leo English.

4. Zasady konkursu.
4.1 Kup książkę z serii „ANGIELSKI baw się i ucz” dostępną w sieci sklepów „Biedronka” na terenie
całego kraju.
4.2 Przyjdź do jednej z placówek oferujących naukę języka angielskiego dla dzieci metodą Leo English.
4.3 Przynieś książkę z serii „ANGIELSKI baw się i ucz” do placówki.
4.4 Pracownik szkoły oznaczy Twoją książkę indywidualnym numerem, a Ty odbierzesz kupon o
wartości 100 zł, który będziesz mógł wykorzystać na naukę języka angielskiego metodą Leo English
dla Twojego dziecka w danej placówce.
4.5 Jedna osoba może otrzymać tylko jeden bon w czasie trwania promocji.
5. Fundatorami nagród są poszczególne placówki sieci Leader School oraz Leonardo School, których
lista znajduje się na stronach www.leaderschool.pl oraz www.leonardochool.pl.
6. Odbiór nagród – osobiście w biurze placówek w godzinach ich pracy najpóźniej do dnia 30.11.2018.
Bon rabatowy można wykorzystać do 14 dni od jego otrzymania. Przez wykorzystanie bonu rozumie
się zapisanie się do grupy o odpowiednim poziomie językowym oraz zakup materiałów
szkoleniowych.
7. Laureaci nagród nie mogą domagać się zamiany otrzymanego bonu na inny ani wypłaty jego
równowartości pieniężnej.

8. Reklamacje można składać pisemnie w biurze placówek od dnia rozpoczęcia konkursu najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje rozpatrują Organizatorzy. Reklamacja powinna
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
oraz podpis. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.
9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, oraz zgodą na
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych wyrażonych w postaci oświadczenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z organizacją
konkursu i przeprowadzeniem konkursu przez organizatorów, w tym zgody na publikację wizerunku
na profilu FB.
10. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie
organizatorów i stronie www.leaderschool.pl.

