REGULAMIN PROMOCJI
Kursy Językowe Angielski Online w EdWings School
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji promocyjnej jest EdWings School Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu, kod pocztowy 50-020, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, NIP: 8971870529 (zwana
dalej EdWings).
Wszystkie zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie.
Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi,
ofertami dla klientów kluczowych.
Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to
umów zawartych przed dokonaną zmianą.
Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację
o ofercie promocyjnej.

§2
Czas trwania promocji
1. Oferta promocyjna trwa od dnia 01.09.2021 do dnia 30.11.2021 r.
2. Organizator może przedłużyć lub zakończyć akcję promocyjną bez podania przyczyny, albo zaprzestać
zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie.
§3
Zasady promocji
1. Uczestnikiem promocji może zostać osoba (pełnoletni kursant lub rodzic/opiekun prawny), która
podpisała umowę o kurs języka angielskiego online organizowany przez EdWings.
2. Warunkiem przyznania promocji jest:
a) podanie kodu promocyjnego umieszczonego na materiałach informacyjno-promocyjnych EdWings
podczas dokonywania rejestracji na kurs językowy online EdWings,
b) podpisanie umowy na kurs języka angielskiego online organizowany przez EdWings w terminie do
30.11.2021 r.
3. Promocja polega na otrzymaniu bezpłatnego dostępu do interaktywnych fiszek i materiałów
edukacyjnych do nauki języka angielskiego. Bezpłatny dostęp do fiszek i materiałów edukacyjnych
pozostaje aktywny dla kursanta przez cały okres trwania umowy.
§4
Postanowienia końcowe.
1. Dostęp do fiszkoteki i materiałów edukacyjnych przyznaje Organizator po sprawdzeniu wszystkich
przesłanek. Kursant/rodzic lub opiekun prawny otrzymuje dane dostępowe na adres e-mail podany
podczas rejestracji na kurs językowy.
2. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku
wątpliwości co do stosowania regulaminu Kursant lub Rodzic/Opiekun ma w każdym czasie prawo
zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 r.

