
 

 

Regulamin konkursu Zdobywcy Diamentów 

 

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego Regulaminu. 

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym Regulaminem, a treścią 
konkursu, priorytet mają ustalenia z Regulaminu konkursu. 

3. Konkurs organizuje szkoła języków obcych Euro-Forum Agnieszka Gudków, 
Marek Gudków Spółka Jawna, 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 NIP 946-255-97-
00 (Organizator). 

4. Uczestnikiem jest każdy Użytkownik platformy edukacyjnej Zdobywcy 
Wiedzy.pl, który zarejestrował konto na platformie i wykupił dowolny pakiet 
dostępowy do Platformy - półroczny lub roczny.   

5. Konkurs odbywa się w przestrzeni Internetu, w ramach platformy edukacyjnej 
ZdobywcyWiedzy.pl 

6. Przedmiotem konkursu jest rywalizacja w zdobywaniu diamentów (punktów 
przydzielanych za poprawnie wykonane dwiczenia online) na platformie 
www.zdobywcywiedzy.pl w ramach wykupionego przez Uczestnika konta. 

7. Konkurs ma charakter cykliczny, odnawiany co miesiąc w okresie 01.10.2017 - 
23.06.2018. 

8. Nagrody przyznawane są co miesiąc w jednej kategorii - Zdobywca Diamentów. 
Każdego miesiąca nagrodzone zostaną pierwsze 3 osoby z największą ilością 
zdobytych diamentów z rankingu miesiąca. 

9. Organizator ustala następujące nagrody: 

 I miejsce: bon prezentowy Empik o wartości 50 zł oraz zestaw gadżetów 
Zdobywcy Wiedzy 

 II miejsce: pakiet 15 kolorowanek oraz zestaw gadżetów 

 III miejsce: zestaw gadżetów 

https://zdobywcywiedzy.pl/
https://zdobywcywiedzy.pl/
https://zdobywcywiedzy.pl/


W skład zestawu gadżetów wchodzą: teczka z gumką format A4, zeszyt w 3 linie 
A5, 4 naklejki na zeszyt, plan lekcji, zakładka do książki, długopis. 

9. 10-tego dnia każdego miesiąca Organizator ogłosi zwycięzców w skali miesiąca 
poprzez swój profil na Facebook’u i  mailingiem. Kontakt z Laureatami celem 
ustalenia szczegółów przekazania nagród będzie odbywał się kanałem mailowym. 

10. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w 
konkursie, ani na jej równowartośd pieniężną. 

11. W przypadku otrzymania nagrody której wartośd przekracza maksymalną 
kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, zwycięzca zobowiązany jest do 
dopełnienia wszelkich czynności podatkowych czy cywilno-prawnych we własnym 
zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z 
przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.). 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania trwania Konkursu w 
dowolnym momencie. Organizator poinformuje Uczestników o tym fakcie w 
ramach postu na Facebook’u lub korespondencji mailowej. W takim przypadku 
Organizator zapewni możliwośd rozliczenia Laureatów w ramach bieżącego 
miesiąca kalendarzowego, w którym Konkurs zostanie przerwany. 

 
 


