Załącznik
Zarządzenia nr 6/DG/2016
w sprawie: Promocji i zniżek w Technikach TEB Edukacja w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN PROMOCJI „PODRĘCZNIKI ZA 100 ZŁ NA START”
dla uczniów Techników TEB Edukacja
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2,
61-874 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. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.
3. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu
Cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
4. Promocja trwa do 1 września 2016 roku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania.
§2
Szczegółowe zasady promocji
1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby, które zapiszą się na dowolny kierunek
w Technikum TEB Edukacja w trakcie trwania niniejszej Promocji i podejmą kształcenie
od września 2016 roku.
2. Zasady przyznawania nagród:
a) Uczniowi dowolnego kierunku technikum TEB Edukacja zostanie przyznana nagroda
rzeczowa - zestaw podręczników do nauki o wartości 100 zł brutto.
b) Nagrody w promocji „Podręczniki o wartości 100 zł na start” wydane zostaną Uczniom
do 30 września 2016 roku.
c) Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie statusu „Uczeń” Technikum TEB Edukacja
w dniu wydania nagrody.
3. W przypadku zaistnienia konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wydawania nagrody, obdarowany zobowiązany jest dostarczyć
niezbędne dane do wystawienia odpowiednich dokumentów podatkowych.
4. Nagrody będą do odbioru w sekretariatach Oddziałów TEB Edukacja, gdzie zapisali się Uczestnicy
Promocji.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny.
§3
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w trakcie trwania
Promocji
o czym poinformuje na stronie www. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania
ich na Stronie internetowej Organizatora.
2. Regulamin Promocji jest dostępny w każdym Oddziale TEB Edukacja sp. z o.o.
3. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie
udziału w Promocji należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się
z Regulaminem i jego akceptacją.

4. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja
sp. z o.o. w tym samym czasie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie.
6. Materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad
Promocji są dostępne w siedzibie i Oddziałach organizatora.
7. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Promocji wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy
Kodeksu Cywilnego.
9. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Promocją jest sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

