
 

 

 

Regulamin Promocji „Trick or Treat” 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji jest Szkoła Języków Obcych Enjoy z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 173, 04-549 
Warszawa, NIP 9522017369, Regon 141975011, zwana dalej „Organizatorem Promocji”. 

2. Promocja ma charakter ogólnokrajowy i jest dostępna dla wszystkich osób pełnoletnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja trwa od dnia  28.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r. 
4. Promocja polega na udzieleniu rabatu 20% na indywidualne lekcje online języka angielskiego. Promocja obejmuje lekcje 

wykupione do dnia 31.12.2021 roku. 

   

§ 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. 

3. Promocja dotyczy tylko nowych uczniów. Promocja nie dotyczy aktualnych uczniów lub odnawiających kurs. 
4. Aby skorzystać z Promocji należy w czasie jej trwania wskazanym w § 1 pkt. 3 zgłosić chęć zakupu kursu językowego, o którym 

mowa w § 1 ust. 4, poprzez wysłanie swoich danych kontaktowych za pomocą dedykowanego formularza udostępnianego 
w na stronie internetowej Organizatora Promocji, za pośrednictwem e-mailingu wysyłanego na adres mailowy biuro@enjoy-
school.pl lub bezpośredni kontakt telefoniczny Organizatora Promocji, wpisując/podając ilość lekcji i hasło „Trick or Treat” 

5. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają pracownicy Szkoły Języków Obcych Enjoy, powołani przez Organizatora 
Promocji, którzy w razie potrzeby będą pomagać w rozstrzygnięciu wątpliwości dotyczących zasad Promocji. 

6. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym 
Regulaminem. 

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

  

§ 3 Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres mailowy lub siedziby 

Organizatora Promocji. 
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 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Promocji. 
5. Decyzja  w  przedmiocie  reklamacji  jest  ostatecznym  i  wiążącym  stanowiskiem Organizatora. 

  

§ 4 Postępowanie końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych 

Uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu podane będą pod adresem internetowym wskazanym w § 4 pkt. 2 ze stosownym 
wyprzedzeniem informującym o wprowadzonych modyfikacjach w komentarzu pod postem promocyjnym na profilu Szkoły 
Języków Obcych Enjoy na Facebooku. 

2. Regulamin Promocji będzie dostępny do wglądu przez cały czas trwania Promocji tutaj. 
3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z potwierdzeniem otrzymania informacji dotyczących zasad przetwarzania 

danych osobowych przez Organizatora w celu prowadzenia Promocji, będącego Administratorem danych osobowych. 
Polityka Prywatności dostępna jest tutaj. 

4. 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. 

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