REGULAMIN PROMOCJI

§1. Informacje ogólne
1. Organizatorem promocji jest Towarzystwo Edukacyjne „Vizja” sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Okopowej 59, 01-043 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000371898, zwana dalej:
„Organizatorem” lub „TE VIZJA”.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej: Regulaminem, określa warunki i zasady na jakich odbywa się
promocja i możliwość uzyskania rabatu na opłatę rekrutacyjną związaną z zapisaniem dziecka do
placówki edukacyjnej TE VIZJA.

§2. Promocja
1. Promocja

dedykowana

jest

Nowym

Klientom

(Rodzicom/Opiekunom

prawnym

Uczniów/Wychowanków zapisywanych do placówki edukacyjnej TE VIZJA) zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Udział w promocji umożliwia uzyskanie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego rabatu/zniżki w
wysokości 1500,00 zł w opłacie rekrutacyjnej, przy czym może być ona realizowana wyłącznie w
placówkach edukacyjnych:
- w Warszawie przy ulicy Gładkiej 31;
- w Warszawie przy ulicy Patriotów 148;
- w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 16B.
2. Rabat zostanie naliczony po weryfikacji spełnienia warunków niniejszego Regulaminu i zostanie
uwzględniony w procesie rejestracji do placówki oraz w aneksie do umowy o warunkach
odpłatności za opiekę dydaktyczno-wychowawczą lub naukę.

§3. Czas trwania
Promocja jest ograniczona w czasie tj. trwa od dnia 11.01.2021 r. roku do 31.08.2021 r.
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§4. Uczestnictwo w promocji
1. Uczestnictwo w promocji jest całkowicie dobrowolne.
2. Promocja dostępna jest dla tych Rodziców/Opiekunów Prawnych, którzy spełnią łącznie
wszystkie poniższe warunki:
a) Dziecko nie było dotychczas Wychowankiem/Uczniem placówki,
b) Uczestnictwo w Dniu Otwartym organizowanym przez placówkę edukacyjną;
c) Zarejestrowanie się na stronie internetowej Organizatora w panelu rekrutacyjnym poprzez
kliknięcie "Załóż konto w systemie Rekrutacji Te Vizja" do godziny 23:59 w dniu, w którym
odbywa się Dzień Otwarty, przy czym w celu uczestniczenia w promocji warunkiem
koniecznym jest zakończenie procesu rejestracji przez upływem godz. 23:59;
d) Złożenie w sekretariacie placówki kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu rekrutacji oraz podpisanie umowy o warunkach odpłatności za opiekę dydaktycznowychowawczą lub naukę w terminie 30 dni od dnia rejestracji.
3. Każde uprawnienie do otrzymania rabatu w opłacie rekrutacyjnej ma określony termin ważności
wynoszący 30 dni od dnia, w którym dokonano rejestracji. Termin ten może być przedłużany w
indywidualnych przypadkach na podstawie decyzji Zarządu TE Vizja lub osoby przez Zarząd
upoważnionej.
4. Realizacja rabatu następuje pod warunkiem spełnienia łącznie wszystkich warunków
wymienionych w §4 ust. 2 w związku z podpisaniem stosownego aneksu do umowy dotyczącej
realizacji usługi.
5. Rabat może zostać przyznany jednorazowo dla jednej umowy. Nie wyklucza się możliwości
zarejestrowania kilkorga dzieci do placówki.
6. Przy realizacji rabatu nabywcy nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość
przyznanego rabatu jest niższa niż wartość opłaty rekrutacyjnej.
7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie, gdy wartość opłaty rekrutacyjnej jest wyższa
od wartości otrzymanego rabatu.
8. W przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez Towarzystwo Edukacyjne „Vizja” sp. z o.o.
przed terminem ukończenia opieki/nauki przez Wychowanka/Ucznia w placówce, wszystkie
rabaty/zniżki naliczone w związku z udziałem w promocji podlegają zwrotowi do pełnej wysokości.
9. TE Vizja ma prawo odmówić przyznania zniżki, w przypadku gdy
1) niespełnione zostaną przesłanki w §4 ust. 2 Regulaminu,
2) odmówi zawarcia umowy z Rodzicami/Opiekunami prawnymi z ważnych przyczyn (brak
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możliwości zapewnienia dziecku specjalnej opieki, brak kwalifikacji do placówki,
wyczerpana liczba miejsc).
10. Przyznany rabat nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
11. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi będą rozpatrywane przez TE Vizja po złożeniu
pisemnej reklamacji przez nabywcę.

§4. Postanowienia końcowe
1. Nabywca wraz z otrzymaniem rabatu/zniżki w związku z udziałem w promocji oświadcza, że
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się
przestrzegać jego zapisów.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.tevizja.pl. oraz
w placówkach objętych promocją. TE VIZJA ma obowiązek pokazania i umożliwienia zapoznania z
Regulaminem nabywcy na każde jego żądanie.
3. TE VIZJA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich
wprowadzenia przez TE VIZJA, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w każdej
placówce oraz na stronie internetowej www.tevizja.pl.
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