REGULAMIN PROMOCJI „BON 100zł na roczny kurs językowy”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
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1.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „BON 100zł na roczny kurs
językowy”, zwanej dalej „Promocją”.

2.

Organizatorem Promocji jest szkoła językowa JĘZYKI KATOWICE, zwana dalej „Organizatorem”.

3.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika
na warunki Promocji, określone niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

4.

Promocja trwa od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. lub do momentu zgłoszenia
w niej swojego udziału 100 osób. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami lub zniżkami.

5.

Skorzystać z promocji może każdy, kto spełni warunki uczestnictwa określone w § 2 niniejszego Regulaminu
(zwany dalej „Uczestnikiem”).

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1.

Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, i w trakcie trwania Promocji
zapiszą swojego podopiecznego w wieku 6 – 12 lat na roczny kurs językowy przeprowadzany w termie
19 września 2016 r. – 16 czerwca 2017r.

2.

Promocja polega na udzieleniu rabatu w wysokości 100zł, odliczanego od ostatniej raty przypadającej
na czerwiec 2017r. o ile w terminie do 30 czerwca 2016r. spełnione zostaną jednocześnie następujące
warunki:
a. oddanie bonu „BON 100zł na roczny kurs językowy”
b. podpisanie rocznej umowy na kurs językowy
c. opłacenie minimum 1 raty za kurs
d. wniesienie opłaty za materiały kursowe (dostarczane kursantom w momencie rozpoczęcia kursu –
wrzesień 2016r.) tj. Zestaw Startowy w cenie 120 zł.

3.

Szczegółowa informacja dotycząca przyznania rabatu jest uwzględniona w umowie rocznej i potwierdzona
mailem po zaksięgowaniu wpłaty.

4.

Zapisy na kursy językowe o których mowa w § 2 ust. 1 są przeprowadzane do dnia 30 czerwca 2016r.

5.

Promocja dotyczy jedynie osób, które łącznie spełnią warunki określone w Regulaminie z uwzględnieniem
kolejności zgłoszeń.
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6.

Promocja nie dotyczy osób, które dokonują przedłużenia kursu, na który osoby takie w trakcie trwania
Promocji są zapisane.

7.

Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby
pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy Organizatora, ani osoby
pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o Strona | 2
zleceniu, współmałżonkowie i dzieci takich osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowym.

§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.

Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora.

2.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez okres trwania Promocji oraz w
ciągu 30 dni po upływie jej trwania. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla
pocztowego.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Promocji, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.

Decyzja wydana przez Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Regulamin Promocji „BON 100zł na roczny kurs językowy”, dostępny jest w szkole językowej JĘZYKI
KATOWICE oraz pod adresem internetowym http://www.jezyki.katowice.pl/o-nas/pliki-do-pobrania.html

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw
nabytych Uczestników Promocji. Informacje o zmianie Regulaminu podane będą do wiadomości
Uczestników ze stosownym wyprzedzeniem.

3.

Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) w celu prowadzenia Promocji oraz w
celach marketingowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach Promocji jest
Organizator. Niniejsza zgoda obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości o ile nie zmieni się cel
przetwarzania.
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4.

Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. poprzedzającym, ich
poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

5.

Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą
rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez Strona | 3
właściwy sąd powszechny.

6.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa. Wszelkie opracowania dokonywane na
podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.
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