REGULAMIN PROMOCJI SPEAK UP “Voucher na 40 lekcji angielskiego”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji o nazwie
„Voucher na 40 lekcji angielskiego”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest Learning Systems Poland, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiei, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Promocja ma charakter ogólnopolski i jest dostępna we wszystkich szkołach
językowych „Speak Up”. Pełna lista szkół znajduje się na stronie www.speak-up.pl
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę
jego Uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym regulaminem.
5. Promocja trwa od dnia 27.06.2012 r. do 31.12.2012 lub do wyczerpania się miejsc.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji.
6. Oferta jest limitowana.
§ 2 Warunki Promocji
1.

Promocja skierowana jest do wszystkich Konsumentów zainteresowanych
podjęciem nauki języka angielskiego w jednej ze szkól sieci „Speak Up”.

2.

Promocja w postaci vouchera na 40 lekcji języka angielskiego polega na
oferowaniu średniego rabatu przy wykupieniu kursu standardowego (minimum 5
poziomów).Rabat jest udzielany od wysokości średniej ceny jednego poziomu kursu,
który jest równoważny z 40 godzinami lekcji języka angielskiego do wykorzystania w
czasie trwania jednego poziomu kursu.

3.

Informacja o wysokości średniego rabatu, w zależności od poziomu lub ilości
wykupionych poziomów, dostępna jest w postaci cennika w placówkach szkół
SpeakUp.

4.

Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać 40 lekcji angielskiego należy:
a) zgłosić chęć zakupu kursu językowego dostępnego w ofercie wybranej szkoły
„Speak Up” poprzez wysłanie swoich danych kontaktowych za pomocą
dedykowanego formularza mailingowego udostępnianego w Internecie za
pośrednictwem e-mailingu wysyłanego na adres mailowy Użytkownika, form
displayowych czy też innych kanałów komunikacji off line;
b) podpisać umowę na świadczenie standardowego kursu języka angielskiego w
wybranej szkole „Speak Up” w terminie do 31.12.2012.

5. 40 lekcji angielskiego można otrzymać przy jednoczesnym zakupie co najmniej 5
poziomów zaawansowania kursu „Speak Up”.
§ 3 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na
adres Organizatora – Learning Systems Poland sp. z o.o., al. Solidarności 117, 00-140
Warszawa.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie jej Uczestnikowi przez okres trwania
Promocji oraz w ciągu 45 dni po upływie jej trwania.

3. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby
uczestniczącej w Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Decyzja Organizatora
stanowiskiem strony.
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§ 4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny będzie we wszystkich szkołach językowych „Speak Up”.
2. Uczestnik Promocji przed podpisaniem umowy, ma obowiązek zapoznania się
z niniejszym regulaminem. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne
z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiana ta nie
może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji.
4. Informacje o zmianie regulaminu podane będą do wiadomości
stosownym wyprzedzeniem w sposób wskazany w § 4 ust. 1 powyżej.
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5. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
i przetwarzanie danych osobowych Słuchaczy przez Organizatora, w celu prowadzenia
Promocji.
6. Każdy uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust.
poprzedzającym oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w Promocji.
7. 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 sąd powszechny.
8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie
niniejszego regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.
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