
REGULAMIN PROMOCJI „3za1” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Promocji jest Speak Up Learning Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 117, 00-140 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000673344, o kapitale zakładowym 
w wysokości: 500.000,00 złotych opłaconym w całości, NIP 525-27-09-433; zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja ma charakter ogólnokrajowy i jest dostępna we wszystkich szkołach językowych Speak Up na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pełna lista szkół znajduje się na stronie www.speak-up.pl. 

3. Promocja trwa od dnia 20.02.2018 r. do dnia 30.04.2018 r. albo do odwołania. 
4. Promocja polega na tym, że przy zakupie kursu języka angielskiego na 7 poziomu zaawansowania z oferty Premium 

Uczestnik uzyska 46% rabatu na zakup tego kursu oraz możliwość dokupienia do kursu dodatkowych 3 miesięcy za 1 zł. 

 
§ 2 Warunki promocji 

1. W Promocji udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”, które to osoby w okresie trwania 
Promocji zakupią kurs, o którym mowa w § 1 pkt 4. 

2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku 
prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, 
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym wyżej wymienionych 
osób. 

3. Promocja nie dotyczy uczniów przedłużających kurs i aktualnych słuchaczy. 
4. Aby wziąć udział w Promocji należy w czasie jej trwania: 

a. Zgłosić w wybranej szkole Speak Up chęć zakupu kursu, o którym mowa w § 1 pkt. 4. 
b. Zadeklarować średnią realizację kursu w postaci minimum dwóch zajęć tygodniowo. 
c. Podpisać umowę na świadczenie kursu języka angielskiego w wybranej szkole Speak Up. 
d. Dokonać pierwszej wpłaty tytułem opłaty za kurs w terminie określonym w umowie. 

5. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na: 
a. warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem, 
b. wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  w celu prowadzenia Promocji oraz w celach marketingowych. 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 
w Promocji. 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami lub zniżkami. 
 

§ 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 30 dni 

po upływie jej trwania. W przypadku przesłania reklamacji drogą pocztową, 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. 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 § 4 
pkt. 2 ze stosownym wyprzedzeniem. 

2. Regulamin Promocji będzie dostępny do wglądu przez cały czas trwania Promocji w szkołach Speak Up oraz pod 
adresem internetowym: https://lp.speak-up.pl/document/SU_1804_3za1 

3. 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. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa. 

5. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. 

http://www.speak-up.pl/

