
Regulamin Promocji - “Kody Rabatowe”

1. Słowniczek

a. PROMOCJA - promocja “Kody Rabatowe”

b. UMOWA - umowa zawarta z ORGANIZATOREM

c. ORGANIZATOR - SCOOL GROUP SP Z O.O. właściciel Centrum Edukacyjnego S-cool

d. WŁAŚCICIEL KODU - osoba, która po podpisaniu umowy otrzymuje KOD

e. KORZYSTAJĄCY Z KODU - osoba, która podpisując umowę podaje ważny KOD

f. KOD - kod rabatowy określony jako GOLD lub jako VIP przyznany w ramach

PROMOCJI

2. Nazwa promocji

Promocja organizowana jest pod nazwą “Kody Rabatowe”

3. Organizator

Organizatorem jest SCOOL GROUP sp z o.o. właściciel Centrum Edukacyjnego S-cool.

4. Osoby uprawnione do skorzystania z promocji

a. WŁAŚCICIELEM KODU zostaje każda osoba, która podpisuje umowę z

ORGANIZATOREM

b. KORZYSTAJĄCYM Z KODU może zostać osoba, która nie ma i nie miała podpisanej

umowy ze SCOOL GROUP sp z o.o.

5. Terminy i warunki przystąpienia do promocji

Nazwa
kodu

Dla umów
podpisanych

w okresie

Warunki
otrzymania

Termin
ważności

Osoby uprawnione
do otrzymania KODU

Osoby uprawnione do
skorzystania z KODU

GOLD
1.06.2022

-
31.12.2022

Podpisanie
umowy na

zajęcia
grupowe

1.06.2022
-

31.12.2023

Każda osoba, która
podpisze umowę na  rok
szkolny 2022/2023 Każda osoba która spełnia

wszystkie następujące warunki:
1. podpisując umowę na

zajęcia grupowe na rok
szkolny 2022/23 poda
ważny KOD

2. w latach 2019-2022 nie
miała podpisanej umowy ze
Scool Group sp z o.o. na
zajęcia grupowe lub
indywidualne.VIP 1.06.2022 -

30.06.2022

1.06.2022
-

30.09.2022

Każda osoba, która spełnia
oba następujące warunki:
1. w roku szkolnym

2021/22 miała
podpisaną umowę z
ORGANIZATOREM

2. podpisze umowę na rok
szkolny 2022/2023 do
30.06.2022



6. Warunki otrzymania KODU

a. Otrzymanie kodów następuje po podpisaniu umowy.

b. Kody zostaną przekazane na karcie rabatowej i/lub wysłane na adres e-mail.

c. Kody GOLD są przyznawane w ilości: 3.

d. Kody VIP są przyznawane w ilości: 1.

7. Warunki skorzystania z KODU

a. Skorzystać z kodu może osoba wskazana w tabeli w kolumnie pkt 5. “Osoby

uprawnione do skorzystania z KODU”

b. O chęci skorzystania z KODU należy poinformować ORGANIZATORA przed

podpisaniem umowy

c. Skorzystanie z KODU powoduje obniżenie ceny kursu zgodnie z tabelą

Rodzaj kodu
Rabat u

KORZYSTAJĄCEGO Z KODU
Rabat u

WŁAŚCICIELA KODU

GOLD 75 ZŁ 75 zł

VIP 100 zł 200 zł

d. KORZYSTAJĄCY Z KODU może skorzystać tylko z jednego kodu w roku szkolnym

e. WŁAŚCICIEL KODU może otrzymać profity ze wszystkich kodów jakie otrzymał,
maksymalnie 425 zł.

8. Korzystanie z kodów obniża abonament dla już podpisanej umowy.

9. Informacje dodatkowe o kodach

a. Kody są generowane przez ORGANIZATORA i przyznawane na zasadach określonych

w p. 5

b. Każdego kodu można użyć tylko 1 raz. Po użyciu i naliczeniu rabatów KOD zostaje

dezaktywowany.

c. Użycie kodu powoduje naliczanie rabatów dla dwóch osób: KORZYSTAJĄCEGO Z

KODU oraz WŁAŚCICIELA KODU  zgodnie z tabelą w p. 7

d. Jeżeli KORZYSTAJĄCY Z KODU rozwiąże umowę przed 5 zajęciami grupy licząc od

dnia podpisania umowy rabaty zostają anulowane u WŁAŚCICIELA KODU oraz u

KORZYSTAJĄCEGO Z KODU.


