
Regulamin promocji „Ucz się z Przyjacielem”

§ 1

Organizator

Organizatorem  Promocji  jest  Fundacja  Rozwoju  Przedsiębiorczości  „Twój  StartUp”  

z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Żurawia  6/12  lok.  766,  00-503  Warszawa,  wpisana  do  Rejestru

Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  

m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod

numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11, numer REGON: 146-433-

467, oraz numer BDO: 000460502, e-mail: szkola@twojstartup.pl.

§ 2 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w sposób następujący:

1) Kurs - kurs językowy prowadzony przez Szkołę;

2) Okres promocyjny - okres obowiązywania promocji, trwający od dnia 15 grudnia 2020 r. do

dnia 31 grudnia 2021 r;

3) Polecający - uczestnik promocji, polecający w ramach promocji Poleconego;

4) Polecony - uczestnik promocji, polecony w ramach promocji przez Polecającego;

5) Promocja - akcja promocyjna pod nazwą „Ucz się z przyjacielem”, prowadzona na zasadach

określonych w Regulaminie;

6) Regulamin - niniejszy dokument;

7) Regulamin  Szkoły  –  regulamin  szkoły  językowej  „Twoja  Szkoła”,  prowadzonej  przez

Organizatora;

8) Szkoła - szkoła językowa „Twoja Szkoła”, prowadzona przez Organizatora;

9) Uczestnik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

10) Umowa - umowa uczestnictwa w kursie językowym, prowadzonym przez Szkołę;
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11) Zapłata -  w zależności  od wybranej  formy płatności:  zapłata  czesnego z tytułu udziału w

kursie  językowym  z  góry  lub  zapłata  pierwszej  z  rat  czesnego,  

w przypadku wyboru ratalnej formy płatności.

§ 3

Zasady promocji

1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnią opisane poniżej warunki, rabatu na

czesne za udział w Kursie.

2. Polecający otrzyma rabat w przypadku, w którym w Okresie promocyjnym:

1) zawrze z Organizatorem Umowę i jego umowa nadal trwa;

2) dokona Zapłaty;

3) w  terminie  7  (słownie:  siedmiu)  dniu  od  dnia  dokonania  Zapłaty  przez  Polecanego,

prześle na adres: szkola@twojstartup.pl, informację o Polecanym, obejmującą jego imię i

nazwisko;

4) nie  skorzysta  z  uprawnienia  do  wypowiedzenia  Umowy,  przewidzianego  

w § 2 ust. 4 Regulaminu Szkoły, ani nie skorzysta z prawo do odstąpienia od Umowy,

przewidzianego w § 3 Regulaminu Szkoły. 

3. Polecany otrzyma rabat w przypadku, w którym w Okresie promocyjnym:

1) zawrze z Organizatorem Umowę;

2) dokona Zapłaty;

3) w  terminie  7  (słownie:  siedmiu)  dniu  od  dnia  dokonania  Zapłaty,  prześle  na  adres:

szkola@twojstartup.pl,  informację  o  Polecającym,  obejmującą  jego  imię  

i nazwisko;

4) nie  skorzysta  z  uprawnienia  do  wypowiedzenia  Umowy,  przewidzianego  

w § 2 ust. 4 Regulaminu Szkoły, ani nie skorzysta z prawo do odstąpienia od Umowy,

przewidzianego w § 3 Regulaminu Szkoły. 

4. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Polecający

i Polecany otrzyma:
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1) rabat w kwocie brutto 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) na płatność kolejnej

raty czesnego – w przypadku wyboru ratalnej formy płatności za kurs językowy;

2) zwrot  kwoty  brutto  50,00  zł   (słownie:  pięćdziesiąt  złotych  00/100)  –  

w przypadku wyboru płatności całego czesnego z góry;

4. Maksymalna  łączna  kwota  rabatu,  jaką  może  uzyskać  Uczestnik  w Okresie  promocyjnym,  to

brutto 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

5. Do  skorzystania  z  Promocji  nie  jest  wymagane,  aby  Polecający  i  Polecany  zawarli  umowy

uczestnictwa w tym samym Kursie.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§ 4

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłosić pisemnie na adres Organizatora lub na

adres e-mail: szkola@twojstartup.pl.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub,

jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.

3. W przypadku, w którym Organizator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym

w ust. 2 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

4. Organizator poinformuje o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub trwałym nośniku, w

sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji.

§ 5

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z Promocją jest Organizator.

2. Skorzystanie  z  praw wynikających z  zasad  ochrony danych osobowych jest  możliwe poprzez

kontakt z Organizatorem drogą e-mail: rodo@twojstartup.pl lub listownie poprzez przesłanie listu

na adres Organizatora z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
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3. Dane  osobowe  będą  przetwarzanie  głównie  w  celu  realizacji  zasad  promocji  

i  rozpatrzenia  reklamacji  tj.  w związku z  dążeniem lub  realizacją  umowy (art.  6  ust.  1  lit  b

RODO).

4. Pełne  informacje  o  zasadach  przetwarzania  danych  osobowych  są  dostępne  pod

linkiem https://szkola.twojstartup.pl/polityka-prywatnosci.

§ 6

Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają nie

stanowią  oferty  w  rozumieniu  art.  66  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny.

Informacje te stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art.  71 Kodeksu

cywilnego.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.  W przypadku zmiany Regulaminu,

Organizator opublikuje tekst jednolity Regulaminu.

4. O  ile  przepisy  prawa  bezwzględnie  obowiązującego  nie  stanowią  inaczej,  spory  związane  z

umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo

dla Szkoły.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2020 r. 
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