Regulamin promocji „podręcznik za 1 zł”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest Szkoła Języków Obcych, Centrum Tłumaczeń HOUSE OF EDU w
Poznaniu przy ul. Jugosłowiańskiej 18, 60-301 Poznań, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja ma charakter lokalny, dostępna jest w Szkole Języków Obcych, Centrum Tłumaczeń
HOUSE OF EDU w Poznaniu i dotyczy kursów języka angielskiego dla dorosłych i młodzieży
obejmującego 60 zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 realizowanych w okresie od
dnia 17.09.2018 r. do dnia 21.06.2019 r. prowadzonych programem DIRECT METHOD w grupach
MINI i STANDARD, dalej zwany „Kursem”.
3. Promocja trwa od dnia 27.08.2018 r. do dnia 16.09.2018 r.
4. Promocja polega na tym, że przy zakupie kursu języka angielskiego na cały rok szkolny 2018/2019
Zlecający usługę uzyskuje możliwość zakupu jednego podręcznika w cenie 1,00 zł (jednego
złotego).
5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zlecającego usługę przed zakończeniem kursu,
o którym mowa w § 1 pkt. 2 i 4, Zlecający usługę zobowiązany będzie do wpłaty w terminie 7 dni
od dnia rozwiązania Umowy kwoty stanowiącego różnicę pomiędzy standardową opłatą za
podręcznik w wysokości 60,00 zł i wniesionej opłaty zgodnie z § 1 pkt. 4. W pozostałym zakresie
mają zastosowanie postanowienia ust. X OWU.
§ 2 Warunki promocji
1. W Promocji udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej
„Zlecającymi usługę”, które to osoby w okresie trwania Promocji zakupią kurs, o którym mowa w §
1 pkt. 2 i 4. W Promocji nie mogą brać udziału osoby pozostające
z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się
przepisy o zleceniu, a także członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, wstępni, zstępni
oraz rodzeństwo) oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym wyżej
wymienionych osób.
2. Promocja nie dotyczy Zlecających usługę przedłużających kurs lub posiadających obowiązującą
Umowę o świadczenie usługi nauczania języka obcego.
3. Aby wziąć udział w Promocji należy w czasie jej trwania:
a) zgłosić Organizatorowi chęć zawarcia Umowy o świadczenie usługi nauczania języka obcego
w ramach kursu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 i 4, poprzez złożenie w Szkole wypełnionego
Formularza danych do umowy za pomocą dedykowanego formularza udostępnionego w
siedzibie Szkoły i na stronie internetowej Szkoły pod adresem: www.houseofedu.pl,
b) podpisać Umowę o świadczenie usługi nauczania języka obcego,
c) dokonać pierwszej wpłaty tytułem opłaty za kurs w terminie określonym w umowie.
4. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody przez Zlecającego usługę na:
a) warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem,
b) podanie danych osobowych wskazanych w Formularza danych do umowy jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
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§ 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 drogą 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.
5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. 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 § 4 pkt. 2 ze stosownym wyprzedzeniem.
2. Regulamin Promocji będzie dostępny do wglądu przez cały czas trwania Promocji w Szkole oraz
na stronie internetowej Szkoły pod adresem: www.houseofedu.pl.
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.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.
5. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie
informacyjny.

