Examination Services
Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ IELTS ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ €300
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ IELTS
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΑΣ»

1.

Ο Μορφωτικός Οργανισμός British Council Ελλάδας (Αθήνα, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 17), (εφεξής
αποκαλούμενος «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό για τους σπουδαστές των ιδιωτικών κέντρων
ξένων γλωσσών που βρίσκονται στην Ελλάδα, που θα συμμετέχουν στην εξέταση αγγλικής γλώσσας
IELTS (International English Language Testing System) με το British Council από τον Ιούλιο 2018 έως και
τον Μάρτιο 2019.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι ως άνω υποψήφιοι σπουδαστές που νόμιμα και
εμπρόθεσμα: α) θα προβούν σε έγκυρη εγγραφή ηλεκτρονικά για την εξέταση αγγλικής γλώσσας IELTS
(είτε Ακαδημαϊκής είτε Γενικής Κατεύθυνσης) που θα διενεργούνται κάθε μήνα και θα λαμβάνουν χώρα σ’
οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο του British Council στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής
εγγραφής

του

British

Council

https://ielts.britishcouncil.org/greece?_ga=2.96359132.1354837099.1519743718-651638307.1496918258
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται για την παρούσα εξέταση στην προαναφερθείσα
ιστοσελίδα, β) θα δηλώσουν την επωνυμία του κέντρου ξένων γλωσσών στο οποίο προετοιμάζονται για το
IELTS στην πρώτη γραμμή του πεδίου διεύθυνσης στο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής, γ) μετά την
επιτυχημένη εγγραφή τους στην εξέταση IELTS ο σπουδαστής και το κέντρο ξένων γλωσσών θα
συμπληρώσουν και υπογράψουν τη φόρμα συναίνεσης συμμετοχής στην κλήρωση που θα «κατεβάσουν»
από την ενότητα «Downloads» του Διαγωνισμού της ιστοσελίδας του British Council και θα το επιστρέψουν
σε pdf μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση GR_IELTSBusiness@britishcouncil.gr το αργότερο 72 ώρες
πριν την κλήρωση που θα διενεργείται την 5η εργάσιμη ημέρα του εκάστοτε επόμενου μηνός, δ) στην
εκάστοτε ως άνω μηνιαία κλήρωση συμμετέχουν μόνο όσοι έλαβαν μέρος στις εξετάσεις

IELTS του

αμέσως προηγούμενου μήνα και έχουν ολοκληρώσει τα βήματα (α), β) και γ) όπως περιγράφονται
παραπάνω. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και
υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην αίτηση εγγραφής στις εξετάσεις.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρηθούν εμπρόθεσμα οι συμμετέχοντες
αποκλείονται αυτομάτως από το διαγωνισμό.
3.

Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην κλήρωση οι εργαζόμενοι στο British Council καθώς και οι συγγενείς
τους μέχρι και β’ βαθμού.

4.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό περιλαμβάνει πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την
εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και την παροχή σχετικών
διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διοργανωτή
www.britishcouncil.gr/exam/ielts επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή
(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού.
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5.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού για σπουδαίο
λόγο, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του.

6.

η

Κάθε 5 εργάσιμη ημέρα του επόμενου μηνός από τη διεξαγωγή των εξετάσεων της αγγλικής γλώσσας
IELTS του προηγούμενου μήνα και ώρα 14.00 θα διεξάγεται η κλήρωση στα γραφεία του British Council
στην Αθήνα ενώπιον τριμελούς επιτροπής του British Council για να ανακηρυχθεί ένας νικητής και το
κέντρο ξένων γλωσσών του νικητή. Σε περίπτωση αργίας της ως άνω ημέρας κλήρωσης, η κλήρωση
μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
To βραβείο συνίσταται στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ που ισοδυναμεί με το μέσο όρο των
διδάκτρων που καταβάλουν οι σπουδαστές για την προετοιμασία τους για το IELTS. Η διάρκεια του εν
λόγω προγράμματος, της προετοιμασίας IELTS του συμμετέχοντα στο κέντρο ξένων γλωσσών πρέπει να
είναι τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες διδασκαλίας (π.χ. δύο τρίωρα μαθήματα την εβδομάδα για
τέσσερις εβδομάδες.). Το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ θα καταβληθεί από το British Council στο
κέντρο ξένων γλωσσών του νικητή σύμφωνα με τους όρους πληρωμής του British Council εντός τριάντα
ημερών από την νόμιμη παραλαβή του νομίμου παραστατικού-τιμολογίου που θα εκδώσει το εν λόγω
κέντρο. Το κέντρο ξένων γλωσσών θα παραδώσει αντίστοιχα στον νικητή σχετικό πιστωτικό σημείωμα που
ανέρχεται στην αξία της προετοιμασίας για το IELTS του νικητή στο κέντρο ξένων γλωσσών του/της.
Επίσης το κέντρο ξένων γλωσσών δικαιούται να λάβει:


Μία (1) άδεια Anonymous Access Licence, (μέσω Διαδικτύου), διάρκειας ενός έτους του οn line
προγράμματος προετοιμασίας Road to IELTS Institutional του British Council.



Ένα ειδικά σχεδιασμένο διαδικτυακό σεμινάριο για τους καθηγητές του κέντρου ξένων γλωσσών,
διάρκειας δύο ωρών. Τo διαδικτυακό σεμινάριο θα λαμβάνει χώρα εντός των επόμενων δύο
μηνών από την ανακοίνωση του νικητή βάσει αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του κέντρου ξένων
γλωσσών και του British Council.



Ανακοίνωση του κέντρου ξένων γλωσσών και του νικητή που κέρδισε στην ιστοσελίδα και σελίδα
κοινωνικής δικτύωσης Facebook του British Council.



Δελτίο τύπου σε κλαδικό τύπο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής επικοινωνίας κατά την διακριτική
ευχέρεια του Διοργανωτή.



To λογότυπο του British Council Road to IELTS για να χρησιμοποιηθεί μόνο για την επικοινωνία
του κέντρου στα δικά του κανάλια επικοινωνίας όπως ορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσας
σύμβασης.

7.

Ο νικητής και το κέντρο ξένων γλωσσών θα ειδοποιηθούν από το British Council εντός δύο (2) εργασίμων
ημερών από την κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή του κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν. Ο
Διοργανωτής δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλεται σε
κακή λειτουργία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή του κινητού τηλεφώνου του, απουσίας του ή και λόγω μη
προσέλευσης του για την παραλαβή του δώρου. Ο νικητής του βραβείου θα πρέπει να ενημερώσει μέσω
ηλεκτρονικής

επιστολής

(e-mail)

τον

Διοργανωτή

στην

ακόλουθη

ηλεκτρονική

διεύθυνση

GR_IELTSBusiness@britishcouncil.gr για την αποδοχή ή μη του βραβείου του εντός πέντε (5) ημερών
από την ειδοποίηση του.
8.

Ο νικητής και το κέντρο ξένων γλωσσών του συναινούν στην ανακοίνωση του ονόματος τους μέσω της
ιστοσελίδας και τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook του Διοργανωτή, στη συμμετοχή τους σε
σχετικό διαφημιστικό του διαγωνισμού, στην χρήση του ονόματός τους και φωτογραφίας τους ή
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βιντεοσκόπησή τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από το Διοργανωτή σε δελτία τύπου και σε
κλαδικό τύπο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής επικοινωνίας κατά την διακριτική ευχέρεια του
Διοργανωτή για την προβολή της παρούσας ενέργειας, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημίωσης στον νικητή ή στο κέντρο ξένων γλωσσών του νικητή.
9.

Το βραβείο είναι προσωπικό και δεν είναι δυνατόν να μεταβιβασθεί σε άλλο πρόσωπο εκτός του νικητή –
υποψηφίου IELTS του British Council.

10. Σε περίπτωση ανηλίκων, οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες αυτών συναινούν στους ως άνω όρους και
αποδέχονται εγγράφως ότι η συμμετοχή των ανηλίκων τους στις εξετάσεις IELTS και στον παρόντα
διαγωνισμό δεν προσβάλλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητα τους.
11. Το British Council (Διοργανωτής) θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχουν οι συμμετέχοντες για
την επεξεργασία της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (διαχείριση και εκτέλεση του εν λόγω διαγωνισμού).
Η νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών τους είναι η συμφωνία με τους όρους και
προϋποθέσεις αυτού του διαγωνισμού (σύμβαση). Το British Council συμμορφώνεται με το νόμο περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες έχουν το
δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί ο Διοργανωτής γι’ αυτούς, έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβειών ή όπου αρμόζει, έχουν δικαίωμα διαγραφής των
προσωπικών τους δεδομένων όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που
συλλέχθηκαν,

απευθυνόμενοι

με

e-mail

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

GR_IELTSBusiness@britishcouncil.gr . Υπό ορισμένες συνθήκες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον
περιορισμό της επεξεργασίας ή να φέρουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών τους. Σ’
αυτήν την περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί τις πληροφορίες μόνο για την υπεράσπιση αξιώσεων
εναντίον του. Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης τους για
οποιοδήποτε σκοπό ζητήθηκε η συναίνεσή τους οποτεδήποτε, λαμβάνοντας όμως υπόψιν ότι αυτό δεν
επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση τους πριν την ανάκληση. Εάν οι
συμμετέχοντες προβληματίζονται για τον τρόπο που ο Διοργανωτής χρησιμοποιεί τις προσωπικές τους
πληροφορίες, έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο στην ελληνική Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, δύνανται να απευθυνθούν στο
κεφάλαιο απορρήτου της ιστοσελίδας του Διοργανωτή www.britishcouncil.org/privacy ή επικοινωνήστε με
το British Council στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες θα διατηρηθούν για ένα (1) έτος από το τέλος του
διαγωνισμού.
12. Ο Διοργανωτής παραχωρεί στο νικητήριο κέντρο ξένων γλωσσών το δικαίωμα χρήσης α) του σήματος
British Council Road to IELTS για την επικοινωνία του British Council Road to IELTS στα δικά του κανάλια
επικοινωνίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ενεργοποίηση της άδειας British Council Road
to IELTS Institutional. Τo νικητήριο

κέντρο ξένων γλωσσών ομοίως παραχωρεί στο Διοργανωτή το

δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας του και του σήματος του για σκοπούς επικοινωνίας του εν λόγω
διαγωνισμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από το τέλος του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής και το
νικητήριο κέντρο ξένων γλωσσών παραχωρούν στο νικητήριο κέντρο ξένων γλωσσών και το Διοργανωτή
αντίστοιχα τα ως άνω πνευματικά δικαιώματα που έχουν στην ιδιοκτησία τους ή τους έχουν παραχωρηθεί
με μη αποκλειστικό δικαίωμα και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επικοινωνία του νικητή και
του εν λόγω διαγωνισμού, όπως παραπάνω ορίζεται. Το νικητήριο κέντρο ξένων γλωσσών υποχρεούται
να χρησιμοποιήσει το σήμα British Council Road to IELTS σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα
σήματα του Διοργανωτή και μόνο κατόπιν προέγκρισης οποιασδήποτε επικοινωνίας του κέντρου ξένων
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γλωσσών απ’ αυτόν (British Council). Το νικητήριο κέντρο ξένων γλωσσών υποχρεούται να διατηρήσει
εμπιστευτικές όλες τις τεχνικές ή εταιρικές προδιαγραφές, τεχνογνωσία, εφευρέσεις, διεργασίες ή
πρωτοβουλίες και εγχειρήματα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που χαρακτηρίζεται από το Διοργανωτή
ως εμπιστευτική και αφορά ή σχετίζεται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του που γνωστοποίησε στο
νικητήριο κέντρο ξένων γλωσσών, ή σε αντιπροσώπους του, υπαλλήλους του, ή υπεργολάβους του
(γραπτώς, προφορικώς, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) οποτεδήποτε έως ενός έτους μετά την
ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού. Το νικητήριο κέντρο ξένων γλωσσών δύναται να αποκαλύψει
τέτοιες πληροφορίες στους υπαλλήλους, αντιπροσώπους του, ή υπεργολάβους του μόνο εφόσον
απαιτείται για τις ανάγκες της επικοινωνίας του νικητή και του εν λόγω διαγωνισμού και υπό την
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει την συμμόρφωση αυτών με την παρούσα υποχρέωση διατήρησης
εμπιστευτικότητας. Ολόκληρο το υλικό, εξοπλισμός και εργαλεία, σχέδια, προδιαγραφές και εν γένει
δεδομένα που παρείχε ο Διοργανωτής στο κέντρο ξένων γλωσσών που νίκησε παραμένει αποκλειστική
περιουσία του Διοργανωτή και το τελευταίο υποχρεούται να τα κατέχει, διατηρεί σε καλή κατάσταση και
χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού μέχρις ότου επιστραφούν στο
Διοργανωτή σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του.
13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων
στο σύνολό τους. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν συνταχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Σε περίπτωση ερμηνείας τους υπερισχύει η ελληνική έκδοση.
14. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Αθηνών κο Σταμάτη Σ. Καταπόδη, Νικηταρά 3,
Αθήνα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δύναται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των
όρων του παρόντος από τον παραπάνω συμβολαιογράφο.
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