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REGULAMIN PROMOCJI
„20% rabatu dla Nowych Słuchaczy na nowy rok szkolny w nowym miejscu”
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „20% rabatu dla Nowych Słuchaczy na
nowy rok szkolny w nowym miejscu”, zwanej dalej „Promocją”.
Organizatorem Promocji jest Szkoła Języków Obcych „Mały Rynek” w Krakowie, zwana dalej „Organizatorem”.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki
Promocji, określone niniejszym Regulaminem.
Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora.

Zasady uczestnictwa i przebieg Promocji
5.
6.

Promocja trwa od godziny 8:00 dnia 5 października 2017 do godziny 23:59 dnia 15 października 2017 roku.
Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”) posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
Uczestnik Promocji musi równocześnie spełnić poniższe warunki:
 przyjść do siedziby Organizatora w czasie trwania Promocji i dokonać zapisu na kurs; w wyjątkowych sytuacjach
dozwolony jest zapis na kurs online, który obejmuje: kwalifikację do grupy na podstawie testu poziomującego (z
wyjątkiem osób początkujących), wybór miejsca w grupie w miarę dostępności oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty,
 musi być nowym Słuchaczem (dokonać zapisu do Szkoły po raz pierwszy w życiu).
7. Promocja polega na objęciu specjalną ceną rocznych kursów języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w
roku szkolnym 2017/18. Uczestnik otrzymuje 20% zniżki od opłaty rocznej na następujące kursy:
 dla dzieci starszych (9-11 i 11-13 lat),
 dla młodzieży gimnazjalnej (13-16 lat),
 standardowe, egzaminacyjne CAE oraz biznesowe dla dorosłych (+16 lat).
8. Opłata jest bezzwrotna z wyjątkiem sytuacji, w której wybrany kurs nie odbędzie się z winy Organizatora.
9. W sytuacji, kiedy Uczestnik Promocji nie może wziąć udziału w wybranym kursie, dopuszcza się przeniesienie korzyści
związanych z Promocją na inną osobę.
10. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają pracownicy Szkoły Języków Obcych „Mały Rynek”, powołani przez
Organizatora, którzy w razie potrzeby będą rozstrzygać wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, postanowień
i interpretacji jej regulaminu.
11. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami i ofertami specjalnymi Szkoły.

Postanowienia końcowe
12. Wszelkie reklamacje w związku z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z Regulaminem
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dostępnym w siedzibie Organizatora.
13. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez okres trwania Promocji oraz po jego
zakończeniu, jednakże nie później niż przez okres, który Promocja obejmuje. Reklamacje zgłaszane po powyższym
terminie nie będą rozpatrywane.
14. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
15. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona indywidualnie z Uczestnikiem.
16. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.
17. 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 (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia Promocji oraz w celach marketingowych.
18. Jeśli po zakończeniu okresu objętego Promocją Uczestnik nie życzy sobie przesyłania oferty handlowej w odpowiedzi
zwrotnej na pierwszego e-maila załącza oświadczenie: "NIE wyrażam zgody wysyłanie oferty handlowej przez Szkołę
Języków Obcych Mały Rynek.”
19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Promocji.

