
 
 
 

 
 

 

 

.. WYJAŚNIENIA DO CENNIKA USŁUG ORAZ ZASAD PROMOCJI I ZNIŻEK .. 
 

Miło nam poinformować, że wszyscy uczniowie, kontynuujący naukę w szkole Perfekt w roku szkolnym 2020/21 
korzystają lub też mogą skorzystać z jednej z siedmiu promocji. Warunkiem korzystania z promocji jest terminowe 
dokonywanie opłat za kursy i podręczniki. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami podanymi poniżej,                     
a w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. 
Z poszczególnych promocji korzystają uczniowie, którzy nieprzerwanie kontynuują naukę kolejny rok szkolny i dokonują 
terminowych opłat za kursy i podręczniki. Im dłużej uczeń kontynuuje naukę w szkole Perfekt, tym korzystniejsze warunki 
cenowe są mu proponowane.  

 

WARUNKI PROMOCJI „20 LAT PERFEKTU” 
- dla uczniów, uczęszczających do szkoły Perfekt od roku szkolnego 2013/14 lub wcześniej,  
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 3 lub 4 lata, 
- w roku szkolnym 2020/21 obowiązuje cennik z roku 2017/18, 
- w każdym kolejnym roku obowiązuje cennik sprzed 3 lat, 
- 14% zniżki na każdy kolejny kurs oraz usługi Brykolandii (wstęp, karnety, urodziny, półkolonie). 
 
WARUNKI PROMOCJI „21 LAT PERFEKTU”  
- dla uczniów, uczęszczających do szkoły Perfekt od roku szkolnego 2014/15,  
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- w roku szkolnym 2020/21 obowiązuje cennik z roku 2018/19, 
- w każdym kolejnym roku obowiązuje cennik sprzed 2 lat, 
- 14% zniżki na każdy kolejny kurs oraz usługi Brykolandii (wstęp, karnety, urodziny, półkolonie). 
 
WARUNKI PROMOCJI „22 LATA PERFEKTU” 
- dla uczniów, uczęszczających do szkoły Perfekt od roku szkolnego 2015/16,  
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- w roku szkolnym 2020/21 obowiązuje cennik z roku 2019/20, 
- w każdym kolejnym roku obowiązuje cennik sprzed roku, 
- 14% zniżki na każdy kolejny kurs oraz usługi Brykolandii (wstęp, karnety, urodziny, półkolonie). 
 
WARUNKI PROMOCJI „23 LATA PERFEKTU” 
- dla uczniów, uczęszczających do szkoły Perfekt od roku szkolnego 2016/17,  
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- w roku szkolnym 2020/21 obowiązuje cennik z roku 2019/20, 
- w każdym kolejnym roku obowiązuje cennik sprzed roku, 
- 12% zniżki na każdy kolejny kurs oraz usługi Brykolandii (wstęp, karnety, urodziny, półkolonie). 
 
WARUNKI PROMOCJI „24 LATA PERFEKTU” 
- dla uczniów, uczęszczających do szkoły Perfekt od roku szkolnego 2017/18,  
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- w roku szkolnym 2020/21 obowiązuje cennik z roku 2019/20, 
- w każdym kolejnym roku obowiązuje cennik sprzed roku, 
- 10% zniżki na każdy kolejny kurs oraz usługi Brykolandii (wstęp, karnety, urodziny, półkolonie). 
 
WARUNKI PROMOCJI „25 LAT PERFEKTU” 
- dla uczniów, uczęszczających do szkoły Perfekt od roku szkolnego 2018/19,  
- ceny kursów pozostawały niezmienne przez 2 lata, 
- w roku szkolnym 2020/21 obowiązuje cennik z roku 2019/20, 
- w każdym kolejnym roku obowiązuje cennik sprzed roku, 
- 5% zniżki na każdy kolejny kurs oraz usługi Brykolandii (wstęp, karnety, urodziny, półkolonie). 
 
WARUNKI PROMOCJI „26 LAT PERFEKTU” 
- dla uczniów, uczęszczających do szkoły Perfekt od roku szkolnego 2019/20,  
- ceny kursów pozostają niezmienne przez drugi rok, 
- w roku szkolnym 2020/21 obowiązuje cennik z roku 2019/20, 
- w każdym kolejnym roku obowiązuje cennik sprzed roku. 
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Promocja „26 lat Perfektu” to promocja nowa, którą automatycznie zostają objęci wszyscy uczniowie, którzy 
nieprzerwanie kontynuują naukę od roku szkolnego 2019/20 oraz uczniowie, którzy utracili prawo do wcześniejszych 
promocji.  
 
Należy jednak pamiętać, że warunkiem korzystania z każdej oferty promocyjnej jest terminowe dokonywanie  
comiesięcznych opłat rat za kursy z góry (np. za wrzesień do 31 sierpnia, za październik do 30 września, itd.) oraz 
terminowe dokonywanie opłat za podręczniki (w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania podręcznika). 
 
Poza powyższą ofertą promocyjną wszyscy uczniowie mogą korzystać ze standardowych zniżek (zniżka okolicznościowa, 
przy opłatach semestralnych, zniżka na podręcznikach). Zniżka rodzinna nie łączy się z promocjami „20, 21, 22, 23, 24, 
25 i 26 lat Perfektu”. Jeżeli uczeń wraz z innymi członkami swojej rodziny korzysta łącznie z 3 lub więcej kursów, 
wówczas szkoła Perfekt zaproponuje tę zniżkę, która będzie bardziej korzystna dla ucznia.  

 
Zniżki za wpłaty semestralne naliczane są według stawek procentowych obowiązujących w bieżącym roku szkolnym.  
 
Szkoła Perfekt zastrzega sobie prawo do zmiany promocyjnych cen kursów w poniższych sytuacjach: 
 
1) Jeżeli roczny wskaźnik inflacji w Polsce przekroczy 5%. Zmiana cen kursów w takim przypadku może być dokonana 

tylko o wartość tej części wskaźnika inflacji, która przekracza 5%. Przykładowo, jeżeli roczny wskaźnik inflacji wyniesie 
7%, wówczas szkoła Perfekt może podnieść ceny promocyjne o wartość 2%. 

2) Z przyczyn niezależnych od szkoły Perfekt, które to przyczyny mogą mieć wpływ na osłabienie stabilności finansowej 
szkoły Perfekt, np. zmiany podatków, zmiany przepisów prawnych, nadmierna inflacja i inne. 

3) W przypadku nieterminowego wnoszenia przez ucznia opłat za kursy i podręczniki uczeń traci prawo do wszelkich 
zniżek przysługujących mu z tytułu promocji obejmującej kurs opłacany nieterminowo. Szkoła Perfekt informuje 
wówczas ucznia telefonicznie, osobiście, pisemnie lub mailowo o utracie zniżek i od kolejnego miesiąca uczeń 
zobowiązany jest opłacać dany kurs po cenie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Utrata zniżek nie 
zwalnia ucznia z obowiązku opłacania opłaty dodatkowej wyrównawczej za usługę płatności w ratach               
w przypadku nieterminowej opłaty za kursy i podręczniki. 


