
 
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI Speak Up „2 za 1” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

  

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Speak 

Up „2 za 1”, zwanej dalej „Promocją”.   

2. Organizatorem Promocji jest Learning Systems Poland S.A.1, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę 

jej uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym regulaminem, zwanym 

dalej „Regulaminem”. 

4. Promocja trwa od dnia 164.09.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. Promocja nie łączy się z 

innymi promocjami, rabatami lub zniżkami. 

5. Promocja ma charakter ogólnopolski i jest dostępna we szkołach Speak Up 

wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu.  

6. Uczestnikiem Promocji może być każdy, kto spełni warunki uczestnictwa określone w 

§ 2 Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem”). 

 

§ 2 Zasady uczestnictwa i przebieg Promocji 

 
1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych powyżej 16-go roku życia, które w 

trakcie trwania Promocji zapiszą się wraz z osobą towarzyszącą na Standardowy, 

roczny, grupowy kurs językowy, który będzie prowadzony w wybranej szkole Speak 

Up (zgodnie z listą stanowiąca załącznik nr 1). Osoby poniżej 18-go roku życia 

zgłaszane są na kurs przez swoich opiekunów prawnych.  

2. Promocja polega na oferowaniu rabatu w wysokości 50% dla każdego Uczestnika 

przy jednoczesnym zapisie dwóch osób, które zgłosiły się razem do tej samej szkoły 

Speak Up, na Standardowy, roczny, grupowy kurs językowy. Zapisu można dokonać 

do dnia 30.09.2016 roku.  

3. Zapis dwóch osób, na kurs opisany w ust. 2 powyżej, powinien nastąpić w tej samej 

szkole Speak Up, tego samego dnia.  

4. Przy wyborze dwóch różnych cenowo kursów, rabat o którym jest mowa w ust.2 

powyżej przysługuje dla każdego kursu odrębnie. 

                                                           
1
 LEARNING SYSTEMS POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa (adres 

korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000511950, kapitał zakładowy w wysokości 1.010.942,00 zł opłacony w całości, 
NIP 726-23-79-688. 



5. Szczegółowa informacja dotycząca przyznania rabatu dostępna jest szkołach Speak 

Up. 

6. Promocja nie dotyczy zapisów na kursy: Teens, Maturalne, Kids, Speak Up Labs, 

FCE/CAE. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają pracownicy Speak Up, powołani 

przez Organizatora, którzy w razie potrzeby będą pomagać w rozstrzygnięciu 

wątpliwości dotyczących zasad Promocji i postanowień jej Regulaminu. 

8. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, ich 

współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym 

gospodarstwie domowym oraz współpracownicy Organizatora, ani osoby pozostające 

z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się 

przepisy o zleceniu, współmałżonkowie i dzieci takich osób, jak też osoby 

pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 

9. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek prawny zgodnie z ustawą o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 80 

poz. 350 z późn. zm.), przy przekazaniu produktu promocyjnego obliczy, pobierze i 

odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy 

od wartości produktu promocyjnego w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem. 

Organizator sporządzi i przekaże do właściwego Urzędu Skarbowego informację o 

przychodach w związku z przekazanym produktem promocyjnym na stosownym 

formularzu. W takim przypadku przed wydaniem produktu promocyjnego Uczestnik 

będzie zobowiązany do wskazania swoich danych niezbędnych do wypełnienia 

stosownej deklaracji. 

 

§ 3 Postępowanie reklamacyjne 

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

adres Organizatora. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez okres 

trwania Promocji oraz w ciągu 45 dni po upływie jej trwania. O zachowaniu terminu 

składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

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

uczestniczącej w Promocji, 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. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji „2 za 1” dostępny jest w szkołach Speak Up na terenie Polski 

oraz pod adresem internetowym http://lp.speak-

up.pl/document/Regulamin_2za1_X.pdf 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka 

zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Promocji. Informacje o zmianie 

Regulaminu podane będą pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1 powyżej 

ze stosownym wyprzedzeniem. 

3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie  

i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.) w celu prowadzenia Promocji oraz w celach marketingowych. 

Niniejsza zgoda obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości o ile nie zmieni 



się cel przetwarzania. Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach 

Promocji jest Organizator. 

4. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ustępie 

poprzedzającym ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 

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. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa. 

Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu mają 

charakter wyłącznie informacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Lista szkół Speak Up objętych Promocją „2 za 1” 



 

 

lp MIASTO adres KOD MIASTA 

1 BIAŁYSTOK ul. Lipowa 19/21 15-424 

2 BIELSKO - BIAŁA ul. Cyniarska 22 A 43-300 

3 BYDGOSZCZ ul. Focha 4 85-070 

4 GDAŃSK UL. Heweliusza 11 80-890 

5 GDAŃSK WRZESZCZ ul. Grunwaldzka 82 CH Manhattan (III piętro) 80-244 

6 GDYNIA ul. 10-ego Lutego 16 81-364 

7 GLIWICE Rynek 4/5 44-100 

8 GORZÓW WLKP ul. Sikorskiego 111 (DH PARK) 66-400 

9 KATOWICE ul. Stawowa 10  40-095 

10 KRAKÓW Al.J.Słowackiego 64-66 30 - 004 

11 KRAKÓW ul. Mogilska 65 (budynek MEDUZA) III piętro 31-545 

12 LUBLIN ul. Okopowa 1 (róg Hempla 6)   20-022 

13 OPOLE Ul. Ozimska 25 (Galeria KASKADA) 45-057 

14 POZNAŃ  Ul. Św. Marcin 46/50 61-807 

15 RADOM  ul. Żeromskiego 86 (budynek VICTORIA) 26-600 

16 RZESZÓW  Targowa 3 I piętro 35-064 

17 RYBNIK  ul. Kościelna 4 p.II 44-200 

18 SOSNOWIEC Modrzejowska 32a(budynek Forum, I piętro) 41-200 

19 TORUŃ uL. Prosta 19 87-100 

20 TYCHY Al. Bielska 92c 43-100 

21 WARSZAWA Grójecka ul. Grójecka 81/87 02-094 

22 WARSZAWA K.E.N KEN CENTER ul. Ciszewskiego 15  02-777 

23 WARSZAWA Puławska ul. Puławska 14 02-515 

24 

WARSZAWA 

Solidarności Al. Solidarności 117 00-140 

25 

WARSZAWA 

Waszyngtona Al. Waszyngtona 146 04-076 

26 ZABRZE ul. Wolności 282 41-800 

27 ZIELONA GÓRA Ul. Boh. Westerplatte 13 (Galeria TOPAZ) 65-034 


