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REGULAMIN PROMOCJI „ZOSTAŃ UCZNIEM TECHNIKUM KREATYWNEGO” 
 

§ 1. Organizator promocji  
1. Promocja organizowana jest przez organizowana jest przez Fundację Edukacyjną-Równe Szanse w 

Szczecinie, ul. Żołnierska 53,  zwaną dalej Organizatorem, jako organ prowadzący Technikum Kreatywne, 
zwane dalej Technikum.  

 
§ 2. Czas trwania promocji  

1. Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31.05.2018 r. do godziny 
24:00:00.  

 
§ 3. Zasady promocji  

1. Promocja polega na udzieleniu kandydatowi na ucznia Technikum, zwanego dalej Uczestnikiem,  rabatu 
w wysokości 130 zł miesięcznie na czesne przez pierwsze 6 miesięcy nauki oraz zwolnieniu  
z zapłaty wpisowego w roku szkolnym 2018/2019.  

2. Warunkiem udzielenia rabatu jest złożenie w sekretariacie Technikum w czasie trwania Promocji, 
kuponu rabatowego wraz z kompletnie wypełnionym wnioskiem o przyjęcie do klasy pierwszej 
Technikum. 

3. Kupon rabatowy Uczestnik może otrzymać podczas warsztatów prowadzonych w siedzibie Technikum 
dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych. 

4. Jeden Uczestnik może otrzymać jeden kupon rabatowy. 
5. Terminy warsztatów ustalane są indywidualnie pomiędzy Technikum a każdym zainteresowanym 

gimnazjum. 
6. Uczestnikowi posiadającemu kupon rabatowy nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości 

rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego. 

 
§ 4. Uczestnictwo w Promocji  

1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, będąca uczniem III klasy gimnazjum, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

2. Uczestnik, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych może zrealizować kupon rabatowy 
jedynie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego. 

 
§ 5. Reklamacje  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres 
Organizatora.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi przez okres trwania promocji. W przypadku 
przesłania reklamacji drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data 
stempla pocztowego.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, 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.  
 

§ 6. Postanowienia końcowe  
1. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami lub zniżkami.  
3. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu przez cały czas trwania Promocji na stronie internetowej 

www.szkolykreatywne.pl. 
4. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
5. 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.  
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6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.  

7. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.  
8. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie 

informacyjny.  
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a zmiana będzie każdorazowo 

ogłaszana na stronie www.szkolykreatywne.pl i będzie obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.  
 

http://www.szkolykreatywne.pl/

