REGULAMIN PROMOCJI „do 25% zniżki na wybranym kierunku”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej
Organizatorem.
2. Uczestnik – osoba fizyczna, która zapisze się do szkoły policealnej TEB Edukacja na dowolny
kierunek objęty promocją i spełni warunki zawarte w §2 pkt. 1
3. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.
4. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu
cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
5. Promocja trwa od 01.08.2016 do 18.09.2016 r. lub do wyczerpania miejsc i obejmuje zniżkę
do 25% na wybranych kierunkach w I semestrze nauki. Informację o kierunkach objętych
promocją można uzyskać w oddziałach TEB Edukacja.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania.

§2
Szczegółowe zasady promocji
1. Promocja przysługuje osobom, które spełnią łącznie następujące warunki:
a) zapiszą się na wybrany kierunek objęty promocją oraz w trakcie jej obowiązywania
podpiszą umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia.

§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.teb.pl
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w
tym samym czasie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w terminie 14 dni od
opublikowania informacji o odwołaniu Promocji na Stronie internetowej Organizatora.
4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
5. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do
Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są
dostępne w siedzibie i Oddziale organizatora.
6. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z
postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
7. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy
Kodeksu cywilnego.

