Regulamin Konkursu
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
organizowanego przez The British School Sp. z o.o.
pod nazwą
„The British School, Warsaw IB Scholarship”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa Konkursu

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie pod nazwą
„The British School, Warsaw IB Scholarship” zwany dalej „Konkursem”.
§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest umożliwienie nauki w liceum niepublicznym The British School w
Warszawie (nazywanym dalej „liceum”) oraz przystapienia do matury międzynarodowej
(„International Baccalaureate” – „IB”) jednemu uczniowi – zwycięzcy Konkursu, którego
rodzice nie byliby w stanie pokryć kosztów nauki we wskazanym wyżej liceum. Nauka w liceum
odbywa się w języku angielskim.
§3
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody (nazywanej dalej „nagroda”) jest The British
School Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Limanowskiego 15, 02-943 Warszawa,
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydzial Gospodarczy (który to sad przechowuje dokumentację spółki) pod nr KRS 0000342123,
o numerze NIP 527-261-56-46 i o kapitale zakładowym w wysokości 35.005.000 zl (nazywana
dalej „Organizatorem Konkursu” lub „The British School”).
§4
Obszar Konkursu

Konkurs jest organizowany na terenie województwa mazowieckiego.
§5
Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od 16 kwietnia 2015 roku do 31 maja 2015 roku.

II UCZESTNICY KONKURSU
§6
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniu 1 maja 2015 roku spełniają
następujęce warunki:
a) są uczniami ostatniej klasy gimnazjum albo pierwszej klasy liceum, publicznego lub
niepublicznego, na terenie woj. mazowieckiego lub odpowiadającej klasy szkół w innym
systemie oświatowym na terenie woj. mazowieckiego, w tym klasy 0 („Pre-IB”) w liceum
przygotowujacym do matury międzynarodowej;
b) posługuja się w odpowiednim stopniu językiem angielskim w mowie i piśmie;
c) w których rodzinach średni miesięczny dochód netto (po opodatkowaniu) na osobę
pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym 2014 nie
przekroczył kwoty 8.000 złotych;
d) nie są obecnie uczniami szkól prowadzonych przez The British School;
e) w przeszłosci nie zostały skreślone z list uczniów The British School.

2. Dochody, o których mowa w ustępie 1 punkt c) obejmują uzyskane dochody, opodatkowane i
nieopodatkowane, w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy, otrzymane na podstawie umów
cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej, świadczenia z ubezpieczeń społecznych,
alimenty, zasiłki, nagrody, wygrane, itp.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci pracowników ani osób pozostających
w stosunku zlecenia lub w innym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem
Konkursu, czlonków Komisji Konkursowej o której mowa w § 8 niniejszego regulaminu, oraz
członkowie rodzin wskazanych wyżej osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
III ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§7
Przystąpienie do Konkursu i jego zasady
1. Aby przystąpić do Konkursu należy wypełnić i przesłać Organizatorowi Konkursu zgłoszenie
w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Organizatora Konkursu, obejmujące następujace
dane:
- imię i nazwisko uczestnika Konkursu,
- adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej,
- datę urodzenia,
- informacje o szkole i klasie, do której uczestnik uczęszcza,
- informacje o językach, którymi się uczestnik posługuje,
- informacje o dotychczasowym przebiegu nauki uczestnika obejmująca oceny uzyskane na
koniec roku z ostatnich 2 lat nauki oraz ocenę z zachowania,
- imiona, nazwiska, adresy zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych uczestnika,
- pracę pisemną opisującą powody, dla których uczestnik chce podjąć naukę w The British
School
- zgodę rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na uczestnictwo Uczestnika w Konkursie i
przetwarzanie danych osobowych.
Składanie i przesyłanie zgłoszeń będzie możliwe nie później niż do dnia 31 maja 2015 r.

2. Do Konkursu zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy spełniaja kryteria określone w
niniejszym regulaminie. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Konkursu zostaną
poinformowane o decyzji Komisji Konkursowej pocztą elektroniczną o terminie i innych
szczegółach dotyczących Konkursu.
3. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu zostaną zaproszeni przez Organizatora na test
kompetencji językowej z angielskiego. Osoby, które po tym etapie zakwalifikuja się do dalszej
części konkursu, zostana zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Przed rozpoczęciem rozmowy
kwalifikacyjnej Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć oświadczenia dotyczące: zgody rodziców/
opiekunów prawnych uczestnika na jego uczestnictwo w Konkursie i przetwarzanie danych
osobowych oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika, iż średni miesięczny
dochód netto (po opodatkowaniu) na osobę pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym
w roku kalendarzowym 2014 nie przekroczył kwoty 8.000 złotych. W razie stwierdzenia przez
Organizatora, że uczestnik nie złożył któregoś z wyżej wymienionych oświadczeń, Organizator
wezwie go do ich zlożenia. Uczestnik, który nie dostarczy Organizatorowi wskazanych wyżej
oświadczen nie może zostać zwycięzcą Konkursu.
4. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który spełnia kryteria określone w niniejszym
regulaminie i który zostanie najwyżej oceniony przez Komisję Konkursową. Organizator
zastrzega dla Komisji Konkursowej prawo oceny Uczestników i ich prac według jej uznania.
5. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony Uczestnikom pocztą elektroniczną lub listami
poleconymi albo pocztą kurierską nie pózniej niż do dnia 30 czerwca 2015 roku. Imię i nazwisko
zwycięzcy może byc równiez ogloszone przez Organizatora w środkach masowego przekazu lub
w inny sposób podane do publicznej wiadomości. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo
nie przyznania nagrody określonej w niniejszym regulaminie żadnemu z Uczestników.
6. Zwycięzca wraz z zawiadomieniem o przyznaniu nagrody, otrzyma dwa egzemplarze umowy
pomiędzy jego rodzicami/opiekunami prawnymi a Organizatorem dotyczącej nauki zwycięzcy
Konkursu w liceum, podpisane przez Organizatora. Umowa ta będzie przygotowana na zasadach
obowiązujacych innych uczniów z uwzględnieniem różnic wynikających z przyznania nagrody.
7. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od rodziców/opiekunów prawnych osób
zakwalifikowanych do Konkursu kopii dokumentów potwierdzających informacje zawarte w
oswiadczeniu złożonym Komisji Konkursowej, zgodnie z postanowieniami § 7 ustęp 1 i 3.

IV KOMISJA KONKURSOWA
§8
Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, oceną uczestników, przyznaniem nagród oraz
rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji czuwa Komisja Konkursowa („Komisja Konkursowa”)
powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkół prowadzonych przez
Organizatora i Zastępca Dyrektora odpowiedzialny za program IB.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu „Komisji Konkursowej”.
2. Decyzje Komisji Konkursowej co do oceny uczestników Konkursu sa ostateczne i
uczestnikom Konkursu nie przysługuje odwołanie od takich decyzji.

V NAGRODA
§9
Nagroda
1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę w postaci nagrody o ogólnej wartości 187,515
zlotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pietnaście złotych), na którą składać
się będzie:
a) pokrycie przez Organizatora wpisowego, czesnego i zryczałtowanych kosztów egzaminów
maturalnych (IB) (w tym kosztów podręczników takich, jakie w ramach czesnego sę zapewniane
innym uczniom) za dwa lata nauki w niepublicznym liceum ogólnokształcącym prowadzonym
przez Organizatora, przy czym nagroda nie będzie pokrywać kosztów przygotowania prac
niezbędnych dla uczestnictwa w tym egzaminie oraz ewentualnych innych egzaminów, do jakich
chciałby przystąpić uczestnik w czasie tej nauki, jak równiez kosztów wycieczek
obowiązkowych w ramach programu IB,
oraz
b) składnik pieniężny w wysokosci 1/9 wartosci określonej w punkcie a) nagrody, przeznaczony
na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który zostanie
przekazany przez Organizatora do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
2. Żadna z częsci ani calość nagrody nie może byc wypłacona w formie gotówki. Zwycięzca
Konkursu nie będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zwrotnej, przewidzianej w cenniku liceum
prowadzonym przez Organizatora.
3. Wydanie nagrody odbędzie sie w dwóch etapach:
a) wydanie pierwszej częsci nagrody obejmującej pokrycie wpisowego i czesnego za pierwszy
rok nauki oraz odpowiedniej części składnika pieniężnego przeznaczonego na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z tą częscia nagrody
nastąpi w dniu rozpoczęcia nauki zwycięzcy Konkursu w liceum prowadzonym przez
Organizatora,
b) wydanie drugiej częsci nagrody obejmującej pokrycie czesnego i zryczałtowanych kosztów
egzaminów maturalnych (IB) za drugi rok nauki oraz pozostałej częsci składnika pieniężnego
przeznaczonego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z nią
związanego nastapi w dniu rozpoczęcia drugiego roku nauki zwycięzcy Konkursu w liceum
prowadzonym przez Organizatora. Warunkiem wydania drugiej częsci nagrody jest zaliczenie
pierwszego roku nauki w liceum. Jeśli zwycięzca Konkursu nie zaliczy pierwszego roku nauki
lub nie podejmie drugiego roku nauki w liceum, druga część nagrody nie zostanie wydana.
4. Organizator oświadcza, iż zryczałtowane koszty egzaminów maturalnych (IB) obejmują opłaty
za egzaminy do kwoty razem 3.000 złotych.
5. Organizator oświadcza, iż nie zapewnia zwycięzcy konkursu w trakcie nauki w liceum
prowadzonym przez Organizatora zamieszkania, wyżywienia, środków na utrzymanie ani opieki
bądź nadzoru poza szkołą oraz nie pokrywa żadnych innych kosztów poza tymi, które są opisane
w ustępie 1 jako składniki nagrody.

§ 10
Przyjęcie i rezygnacja z nagrody

1. Rodzice/opiekunowie prawni zwycięzcy Konkursu obowiązani będą poinformować
Organizatora na piśmie (dostarczonym do siedziby Organizatora lub wysłanym listem
poleconym) o przyjęciu nagrody lub rezygnacji z niej, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia
otrzymania informacji o przyznaniu nagrody. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu nagrody
rodzice/opiekunowie prawni zwycięzcy Konkursu zobowiązani będą odeslać Organizatorowi
jeden egzemplarz podpisanej przez siebie umowy, o której mowa w § 7 ustęp 6. W przypadku
nieprzesłania Organizatorowi we wskazanym wyżej terminie wskazanego wyżej oświadczenia o
przyjęciu nagrody i/lub podpisanego egzemplarza umowy uznaje się, iz zwycięzca zrezygnował
z nagrody. Po przyjęciu nagrody przez rodziców/opiekunów prawnych zwycięzca Konkursu staje
się uczniem liceum The British School w Warszawie.
2. Rezygnacja z nagrody przed rozpoczęciem pierwszego roku nauki oznacza rezygnację z
całości nagrody. W takiej sytuacji nagroda może zostać przyznana uczestnikowi, który otrzymał
drugą najwyższą ocenę Komisji Konkursowej.
3. W przypadku rezygnacji z nagrody w każdym innym czasie, nie przyznaje się jej innemu
uczestnikowi. W przypadku rezygnacji z nagrody w innym czasie niz wskazany w ustępie 1
powyżej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym
Organizatora na piśmie.
VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 11
Zgłaszanie reklamacji
1. Reklamacje nie mogą dotyczyć kwestii merytorycznych, które rozstrzygane są ostatecznie
przez Komisje Konkursowa zgodnie z § 8 ust. 2 regulaminu. Reklamacje powinny zawierać imię,
nazwisko, adres i telefon uczestnika (zgodne z podanymi w trybie § 7 ust. 1 niniejszego
Regulaminu) oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
2. Organizator, w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamacją oraz
poinformuje zglaszającego o zajętym stanowisku pocztą elektroniczną i listem poleconym.
VII DANE OSOBOWE
§ 12
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich Rodziców/Opiekunów
prawnych jest Organizator Konkursu. Zgłaszając przystąpienie do Konkursu,
Rodzice/Opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
wskazanych wyżej danych oraz ich wykorzystanie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, w
tym na podanie do publicznej wiadomości informacji o imieniu i nazwisku Zwycięzcy Konkursu.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu i
przekazywane jedynie Komisji Konkursowej. Dane osobowe Uczestników Konkursu/ich
Rodziców/Opiekunów prawnych nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, ale mogą
być przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w Konkursie. Rodzice/Opiekunowie prawni każdego z Uczestników

Konkursu maja prawo dostępu do treści danych osobowych swoich oraz Uczestnika, ich
poprawiania i usunięcia.
VIII POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 13
Ogłoszenia o Konkursie, regulamin

1. Konkurs został ogłoszony publicznie w drodze ogłoszeń w prasie i na stronie internetowej
Organizatora.
2. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
3. Informacje o Konkursie można uzyskać pod nr telefonu +48 22 842-32-81 oraz na stronie
internetowej: http://www.nordanglia.com/warsaw/curriculum/ib-scholarship.html
4. Polska wersja językowa niniejszego regulaminu jest wiążąca.
§ 14
Koszty uczestnictwa

Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem uczestników w Konkursie, a w
szczególności kosztów dojazdu, pobytu w Warszawie, itp.
§ 15
Wykluczenie uczestnika

W przypadku naruszenia regulaminu, Komisja może wykluczyć uczestnika z Konkursu.
§ 16
Sprawy nieuregulowane

W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuję się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Organizator

