Regulamin konkursu – „Kurs w Hiszpanii”
1. Stypendium na intensywny 2-tygodniowy kurs j. hiszpańskiego w Hiszpanii w Valladolid zostaną rozlosowane
pośród osób, które przyślą swoje zgłoszenie na adres elektroniczny: dniturystyki.stypendium@gmail.com
2. Konkurs odbywa się w dniach od 25 marca do 26 marca 2019.
3. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa w dniu 26 marca 2019 (wtorek) o godz. 17:00. Prace nadesłane w terminie
późniejszym nie podlegają ocenie.
4. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w wyznaczonym terminie nadeśle odpowiedź na pytanie
konkursowe i w dniu wysłania zgłoszenia ukończył 16 lat.
5. Każdy może nadesłać 1 odpowiedź.
6. Przesyłający odpowiedź musi być jej autorem.
7. Nagrodzona zostanie 1 najlepsza odpowiedź.
8. Poziom zaawansowania językowego zgłaszającego: dowolny (A1-C2)
9. Jury w składzie 3 osobowym będzie oceniać nadesłane odpowiedzi.
10. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.
11. Przy ocenie brane pod uwagę będą: kreatywność i pomysł na wykorzystanie nagrody.
12. W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz odpowiedź na pytanie: Dlaczego właśnie Ty
chcesz zdobyć stypendium na naukę języka hiszpańskiego
w Hiszpanii?
13. Wartość pojedynczego stypendium na 2-tygodniowy kurs to 510 EUR. Nie ma możliwości uzyskania
ekwiwalentu pieniężnego stypendium ani przeznaczenia stypendium na inny kurs.
14. Miejsce kursu: Valladolid w Castilla y Leon (kolebka j. hiszpańskiego) - szkoła akredytowana przez Instytut
Cervantesa, ciesząca się renomą i uznaniem w Hiszpanii oraz zagranicą. Uczestnicy kursów pochodzą z przeróżnych
krajów z całego świata.
15. Stypendium obejmuje 20 godzin lekcyjnych j. hiszpańskiego tygodniowo (łącznie 40 godzin - zarówno w sali
lekcyjnej, jak i w mieście), w tym wycieczki po Valladolid oraz dodatkowe zajęcia kulturowe, edukacyjne i
rekreacyjne przygotowane przez szkołę w Valladolid.
16. Termin rozpoczęcia kursu: dowolny poniedziałek. Kurs musi się zakończyć do końca 31 grudnia 2019. Realizacja
bonu i formalności związane z rezerwacją terminu kursu bezpłatnie w KONTAKT Centrum Języków Obcych, Plac
Bernardyński 1a/1, Poznań.
17. Stypendysta ponosi we własnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty wykraczające poza przyznane stypendium:
podróży, zakwaterowania, wyżywienia, a także 85 EUR za opłatę wpisową i materiały edukacyjne.
18. Wynik konkursu zostanie ogłoszony przed ostatnią prelekcją 26 marca 2019 (około godziny 19:30), warunkiem
otrzymania stypendium jest obecność w Auli Krygowskiego i zgłoszenie się po odbiór nagrody w czasie ogłaszania
wyniku konkursu. W przeciwnym razie nagroda zostanie przyznana drugiej osobie w kolejności, która osiągnęła
najwięcej punktów.
19. Przesyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych treści w celach promocyjnych oraz
ich publikację w ramach działań związanych z Festiwalem.
20. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

