
Promocja  

„Voucher zniżkowy na kurs grupowy” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Szkoły 

Językowej Paderewski „ voucher zniżkowy na kurs grupowy”, zwany dalej „Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest CRH Akademos Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zwany 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 20 czerwca 2018 r. do 30 września 2019 r. Promocja nie łączy się z 

innymi promocjami, rabatami lub zniżkami oferowanymi przez Organizatora. 

5. Uczestnikiem może być każdy, kto spełni warunki uczestnictwa określone w § 2 niniejszego 

Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem”). Osoba uprawniana staje się Uczestnikiem 

Promocji po pozostawieniu swoich danych osobowych na stronie Organizatora. 

 

§ 2 Zasady uczestnictwa i przebieg Promocji 

1. Promocja skierowana jest do osób, które pobiorą voucher na stronie internetowej 

Organizatora. Po wpisaniu danych osobowych Uczestnik może pobrać voucher na komputer 

lub smartfon/telefon, wydrukować go bądź pokazać go w formie elektronicznej w biurze 

Szkoły Językowej Paderewski podczas zapisywania się na wybrany kurs językowy grupowy  - 

od 7 do 12 osób, który odbywać się będzie w Szkole Językowej Paderewski od września 2018 

roku do czerwca 2019 roku. 

2. Osoby poniżej 18. roku życia zgłaszane są na kurs przez swoich opiekunów prawnych. 

3. Okazanie pobranego vouchera przez Uczestnika w siedzibie Organizatora Promocji jest 

warunkiem otrzymania zniżki odpowiedniej zniżki. 

4. Wysokość rabatu  w promocji „Voucher zniżkowy  na kurs grupowy” jest uzależniona od 

wybranego grupowego kursu językowego : 

- Teddy Eddie – zniżka w wysokości 100 zł 

- Klasy I - II - zniżka w wysokości 150 zł 

- klasy III-VIII, Liceum, Studenci, Dorośli, Polski dla obcokrajowców - zniżka w wysokości 200 zł 

5. Szczegółowa informacja dotycząca przyznania rabatu jest dostępna w Szkole Językowej 

Paderewski ul. Symfoniczna 1 Lublin oraz na stronie internetowej Organizatora. 

6. Zapisy na kursy językowe, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej, przyjmowane są od 

czerwca do wyczerpania miejsc w grupach. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają pracownicy Szkoły Językowej Paderewski, 

którzy w razie potrzeby będą pomagać w rozstrzygnięciu wątpliwości dotyczących zasad 

Promocji, postanowień i interpretacji jej Regulaminu. 

 



§ 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. W przypadku przesłania reklamacji 

droga pocztową 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. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji „200 zł zniżki na kurs grupowy” dostępny jest w pod adresem 

internetowym www.jezyki@jezykipaderewski.pl. 

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 pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1 powyżej ze stosownym 

wyprzedzeniem. 

3. 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 właściwy sąd powszechny. 


