REGULAMIN
"SEMESTR ZA ZŁOTÓWKĘ"
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest You School 1 Grzegorz Dzierżkowski z siedzibą w
Bielsku- Białej ul. Mostowa 5. NIP 634 22 77713, REGON 242826959.
2. Promocja trwa od dnia 01.10.2018 do dnia 31.12.2018 lub do wyczerpania miejsc
objętych promocją.
3. Promocja polega na przyznaniu Klientom rabatu przy wykupieniu kursu na 2
semestry. Za drugi semestr nauki uczestnik zapłaci 1 zł.
4. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok
życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w
rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego.
§ 2 Warunki promocji
1. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i
uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania
warunków w nim opisanych.
2. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty za pakiet promocyjny obejmujący dwa
semestry do dnia zawartego w umowie lub w ratach w terminie wyznaczonym przez
organizatora.
3. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do
wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 30 dni.
4. Zerwanie umowy skutkuje opłatą za odbyte godziny nauki zgodnie z cennikiem nie
objętym rabatami (dostępnym w siedzibie organizatora).
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
§ 3 Dane osobowe
W celu realizacji promocji uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i danych zawartych w przekazanych dokumentach i ich wzajemne
udostępnianie pomiędzy organizatorem oraz przez podmioty z nim współpracujące
przy realizacji przedmiotowej usługi . Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo: wycofać
zgodę (e-mailem youschool.bb@gmail.com lub osobiście w siedzibie organizatora) w
każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody), dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji i przebiegu płatności mogą być zgłaszane
przez Uczestników na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres email youschool.bb@gmail.com . Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej
złożenie Reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.

3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w
jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie
naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.youschool.pl lub w
siedzibie organizatora.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst
jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości,
przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

