Regulamin promocji „Rabat specjalny na egzaminy GI”
§1
Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest promocja pod nazwą „Rabat specjalny na egzaminy GI”
(„Promocja”).
§2
Organizatorem Promocji jest Structura Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Mariacka 4, 40-014 Katowice) wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000190723, NIP: 954-00-01-491, (“Structura”).
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§3
Promocja organizowana jest na terenie miasta Katowice w Structura Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o., ul. Mariacka 4, 40-014 Katowice.
Promocja odbywać się będzie w dniach 06.05. – 02.08.2019 r.
Promocja dotyczy zapisów na egzaminy Goethe-Institut w sesji lato 2019, która odbędzie się od 24-25.08.2019r. oraz 31.08.2019r. Zapisy online na sesję letnią 2019 trwać będą od 01.07.-02.08.2019r.

§4
Celem Promocji jest zwiększenie ilości uczestników egzaminów Goethe-Institut (zwane dalej „Egzaminem”) w Structurze.
§5
Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.
1.

2.
3.

§6
W ramach Promocji uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”, który zapisze się na kurs języka niemieckiego Super Intensiv (120 lekcji po 45 min,
o wartości bazowej 2390 zł), szczegółowo określony w §1, punkt 6 Regulaminu organizacji kursów grupowych dla młodzieży i dorosłych (zwany
dalej „Kursem”), w terminie 06.05.-31.07.2019 oraz dokona opłaty za kurs zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem płatności, zapisując się
na Egzamin określony w §7, pkt 3 w terminie określonym w §7, pkt 4 ma możliwość skorzystania z rabatu specjalnego na Egzamin określonego
w §7, pkt 3.
Uczestnik będzie mógł dokonać zapisu na Egzamin w promocyjnej cenie poprzez formularz online udostępniony mu drogą mailową, na adres
email podany w formularzu zgłoszeniowym na Kurs.
Promocja obejmuje tylko i wyłącznie pełne wersje Egzaminów, tj. nie obejmuje modułów poszczególnych Egzaminów.

§7
Uczestnikami promocji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która w terminie
określonym w §3 pkt. 2 powyżej zapisze się na Kurs języka niemieckiego w Structurze w wakacje 2019 oraz zapisze się w terminie 01.07.201902.08.2019 na Egzamin w sesji letniej 2019.
2. Kursy biorące udział w promocji:
a. Kurs super intensywny, o wartości bazowej 2390 zł.
3. Egzaminy biorące udział w promocji wraz z cenami promocyjnymi:
a. Geothe-Zertifikat A1 – 100 zł
b. Geothe-Zertifikat A2 – 125 zł
c. Geothe-Zertifikat B1 – 200 zł
d. Geothe-Zertifikat B2 – 250 zł
4. Czas trwania promocji:
a. od 01.07.2019 do 02.08.2019.
§8
Organizator zapewni Uczestnikom Promocji możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Promocji. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla
Uczestników Promocji w siedzibie Structury oraz na stronie www.structura.pl/regulamin w terminie trwania promocji.
1.

§9
Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z Egzaminów w ramach Promocji. Procedura rezygnacji oraz zasady zwrotu opłaty za egzamin są szczegółowo
opisane w Formularzu zgłoszeniowym do Egzaminu Goethe-Institut w sesji lato 2019.
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§ 10
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019r.

Katowice, 30.04.2019 r.
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