
REGULAMIN PROMOCJI „Poleć nas”

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez szkołę językową Academy of New York Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja trwa od 31 sierpnia 2022.
4. Przez cały czas trwania Promocji regulamin będzie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.
5. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
6. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy szkoły językowej Academy of New York Sp. z o.o. w Warszawie oraz członkowie ich

rodzin.
7. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

2. Definicje

1. Organizator - Szkoła językowa Academy of New York Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa.
2. Osoba polecająca - osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w Zasadach Promocji.
3. Osoba polecana - potencjalny klient Organizatora, rekomendowany przez Uczestnika.

3. Zasady Promocji

1. Promocja polega na rekomendowaniu przez osobę polecającą  języka angielskiego w szkole językowej Academy of New York w
Warszawie potencjalnym klientom Organizatora.

2. Aby skorzystać z promocji następujące warunki muszą zostać spełnione łącznie:
a) Uczestnik zobowiązany jest wypełnić Formularz Rekomendacyjny oraz podać imię, nazwisko i numer telefonu zarówno swoj,

jak i Osoby polecanej;
b) Osoba polecana zobowiązana jest dopełnić wszelkich formalności związanych z zapisem na kurs języka angielskiego od

momentu rozpoczęcia promocji, tj. podpisać umowę dotyczącą indywidualnego lub grupowego kursu języka angielskiego oraz
uiścić opłatę za kurs.

c) Osobą polecaną nie może być osoba, która w przeszłości korzystała z kursu języka angielskiego w szkole językowej Academy
of New York w Warszawie.

3. Liczba rekomendacji dokonanych przez jednego Uczestnika jest nieograniczona.
4. Uczestnik nie jest upoważniony do wykonywania jakichkolwiek czynności w imieniu, ani na rzecz Academy of New York Sp. z o.o. w

związku z udziałem w Promocji.
5. W Promocji nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
6. Zgłoszenie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Nagroda rzeczowa

1. Nagrody rzeczowe będą przyznawane za każdą poleconą osobę, która podpisze umowę oraz uiści opłatę za kurs języka
angielskiego w szkole językowej Academy of New York w Warszawie.

2. Nagroda rzeczowa będzie realizowana w formie wysyłki na wskazany adres osoby polecającej w terminie 14 dni roboczych od dnia
rozpoczęcia kursu przez osobę poleconą.

3. Nagroda rzeczowa to Tablet “  Tab M7 TB-7306F 7" 2/32 GB”
4. Prawo do nagrody rzeczowej nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
5. Nagroda rzeczowa  nie może być wymieniona na inną formę i kompensować zobowiązań wobec organizatora.

5. Reklamacje

1. Jeśli Osoba polecająca, uważa że jego prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo zgłosić do
Organizatora reklamację.

2. Reklamację należy zgłaszać na piśmie na adres: Academy of New York Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa z dopiskiem
„Promocja Poleć nas
-reklamacja".

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni roboczych od dnia doręczenia do Organizatora pisemnej reklamacji.



6. Postanowienia końcowe

1. Dane Osób polecanych będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych
(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Promocji będzie szkoła językowa pod firmą Academy of
New York
Sp. z o.o. w Warszawie.

3. Szkoła językowa pod firmą Academy of New York Sp. z o.o. w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji.

4. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Promocji przed terminem. Czas promocji może ulec przedłużeniu.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby

Organizatora.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.




