Regulamin promocji „Odlotowe Półkolonie z EdWings” – Wakacje 2021
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji promocyjnej jest EdWings Nova Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 74/320, NIP: 9121908281, (zwana dalej EdWings).
Wszystkie zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie.
Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi,
ofertami dla klientów kluczowych.
Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy
to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację
o ofercie promocyjnej.

§2
Czas trwania promocji
1. Oferta promocyjna trwa od dnia 01.04.2021 do dnia 23.07.2021 z zachowaniem warunków wskazanych
w §2 pkt 2.
2. Rabaty wskazane w §3 pkt 2A. i 2B. przysługują wyłącznie w przypadku zawarcia umowy co najmniej 14
dni przed datą rozpoczęcia zarezerwowanego turnusu półkolonii.
3. Organizator może zakończyć akcję promocyjną bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów
na warunkach określonych w regulaminie.
§3
Zasady promocji
1. Uczestnikiem promocji może zostać osoba (rodzic lub opiekun prawny), która podpisała umowę na
półkolonie letnie w roku 2021 organizowane przez EdWings.
2. Promocja na półkolonie letnie 2021 składa się z trzech propozycji:
A. 5% RABATU – przy podpisaniu umowy na rodzeństwo
B. 5% RABATU – dla uczniów EdWings
C. 5% RABATU – za skuteczne polecenie znajomego
3. Propozycja A - skierowana jest do rodziców, którzy na półkolonie kierują więcej niż jedno dziecko.
Rabat w wysokości 5% należy się wówczas na każde dziecko.
4. Propozycja B – skierowana jest do wszystkich aktualnych klientów EdWings .
Warunkiem uzyskania 5 % rabatu jest posiadanie aktualnej umowy na kurs językowy, robotyki,
programowania z EdWings.
5. Propozycja C – skierowana jest do osób, które już podpisały umowę na półkolonie letnie 2021
z EdWings.
Warunkiem uzyskania 5% rabatu jest polecenie nowej osoby, która również podpisze umowę na półkolonie
letnie 2021 w jakiejkolwiek grupie. W przypadku rezygnacji lub wypisania z półkolonii osoby polecanej
lub polecającego uzyskany rabat zostanie anulowany.
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§4
Postanowienia końcowe.
Maksymalny rabat uzyskany z 2 lub 3 przesłanek nie może przekroczyć 10% na jednego uczestnika.
Rabaty przyznaje Organizator po sprawdzeniu wszystkich przesłanek. Informacje o przyznanym
rabacie zostają wpisywane do umowy.
W przypadku rabatów uzyskanych po podpisaniu umowy – Rodzic (opiekun prawny) otrzymuje
informacje o przyznanym rabacie w formie mailowej oraz zwrot kwoty rabatu na konto bankowe,
niezwłocznie po zakończeniu półkolonii.
W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku
wątpliwości co do stosowania regulaminu Rodzic ma w każdym czasie prawo zwrócić się do
Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

