
 

 

   Regulamin promocji „Perfekcyjne 4 x 25” 

1) Uczestnicy promocji 

1.1. Uczestnikami promocji mogą być osoby korzystające w roku szkolnym 2019/2020 z kursów 
językowych szkoły językowej Perfekt lub osoby organizujące urodziny w bawialni Brykolandia, 
jeżeli spełnią jeden z poniższych warunków:  

a) Wypełnią i przekażą do biura formularz kontynuacji dowolnego kursu w roku 2019/2020 i opłacą 
miesiąc wrzesień nie później niż 31.07.2019. 

b) Wypełnią i przekażą do biura deklarację zapisu z umową na dowolny kurs w roku 2019/2020                         
i opłacą miesiąc wrzesień w dniu zapisu. 

c) Zarezerwują urodziny w Brykolandii i opłacą zaliczkę nie później niż 31.08.2019.  
1.2. Niepełnoletniego uczestnika promocji reprezentuje jego rodzic lub prawny opiekun, który wypełnia 

i podpisuje formularz udziału w promocji 
2) Zgłoszenie udziału w promocji 

2.1. Aby wziąć udział w promocji należy zapoznać się z regulaminem promocji, wypełnić formularz 
udziału w promocji i złożyć go w biurze szkoły Perfekt lub bawialni Brykolandia nie później niż 
31.08.2019. 

2.2. Formularz udziału w promocji może wypełnić i podpisać tylko osoba pełnoletnia w swoim imieniu 
lub w imieniu niepełnoletniego uczestnika promocji. 

2.3. Wypełniony i podpisany formularz udziału w promocji można złożyć drogą mailową na adres 
szkola@sjo-perfekt.pl nie później niż 31.08.2019. Formularz dostępny jest na stronie www.sjo-
perfekt.pl i Facebooku. 

2.4. Za każdy kurs językowy, na który zapisany jest uczestnik promocji, można złożyć jeden formularz 
udziału w promocji.  

2.5. Za każde urodziny zamówione w bawialni Brykolandia przysługuje jeden formularz udziału                          
w promocji. W przypadku urodzin zamawianych w tym samym terminie przez dwóch lub więcej 
jubilatów przysługuje tylko jeden formularz na wspólne urodziny. 

2.6. Na formularzu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu lub urodzinowego jubilata, rodzaj 
kursu lub datę urodzin, telefon kontaktowy do wypełniającego formularz. 

2.7. Wypełnienie formularza i udział w promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i warunków 
promocji. 

2.8. Wszelkie wątpliwości związane z zasadami promocji, których regulamin nie precyzuje, należy 
wyjaśniać osobiście lub telefonicznie w biurze szkoły Perfekt przed udziałem w promocji. Zapytania 
można również kierować drogą mailową na adres tomek@sjo-perfekt.pl. Wątpliwości nie 
zgłoszone przed udziałem w promocji nie będą brane pod uwagę w terminie późniejszym. 

3) Kupony promocyjne i ich przydział 

3.1. W ramach promocji, na przełomie września i października 2019, wylosowanych zostanie 100 
formularzy udziału w promocji i przydzielone zostaną odpowiednio następujące kupony: 

a) 25 kuponów na 25% zniżki od ceny rocznego kursu (losy 1-25) 
b) 25 kuponów na 25% zniżki od ceny zakupionych podręczników (losy 26-50) 
c) 25 kuponów na 25 dni bezpłatnej zabawy w Brykolandii (losy 51-75) 
d) 25 kuponów na 25% zniżki od ceny urodzin w Brykolandii (losy 76-100) 

3.2. Każdy wylosowany formularz udziału w promocji zostanie zweryfikowany pod względem spełnienia 
warunków, o których mowa w punktach 1) i 2) regulaminu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia 
tych wymogów formularz zostanie uznany za nieważny i w jego miejsce wylosowany zostanie 
kolejny formularz.  

3.3. Spośród wszystkich formularzy wylosowanych będzie 100 formularzy i przydzielone będą im 
kupony z punktu 3.1. w kolejności a), b), c) i d). 

3.4. Zniżka 25% od ceny rocznego kursu wyliczana jest od łącznej kwoty wydanej przez ucznia za dany 
kurs językowy i przyznawana na koniec roku szkolnego 2019/2020. W przypadku wcześniejszej 
rezygnacji z kursu i niewykorzystania przydzielonej zniżki, nie przysługuje zwrot pieniędzy. 



 
 
 
 

3.5. W przypadku kursów indywidualnych, w wymiarze czasu więcej niż 1 godzina tygodniowo, zniżka 
25% naliczana jest wyłącznie od 1 godziny zajęć tygodniowo. Zniżka od kursów indywidualnych 
przydzielana jest pod warunkiem, że kurs ten będzie trwał do końca roku szkolnego 2019/2020 

3.6. Zniżka 25% od ceny zakupionych podręczników wyliczana jest od łącznej kwoty wydanej przez 
ucznia na wszystkie podręczniki wykorzystywane przez ucznia do jego kursów i zakupione w roku 
szkolnym 2019/2020. Zniżka wyliczona zostanie i przydzielona w czerwcu 2020. 

3.7. Kupon na 25 dni bezpłatnej zabawy w Brykolandii ważny jest przez 25 dni kalendarzowych od dnia 
jego pierwszego użycia. Kupon można wykorzystać w ciągu 1 roku od dnia jego wydania. 
Posiadacz kuponu może zaprosić do wspólnej zabawy bezpłatnie 1 osobę towarzyszącą. Kupon 
jest imienny i może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko widnieje na 
kuponie. Kupon może być przekazany innej osobie, pod warunkiem, że na kuponie nie wpisane 
zostało imię i nazwisko pierwotnego posiadacza kuponu. Kupon nie może służyć do zapłaty za 
urodziny ani inne imprezy organizowane w Brykolandii. 

3.8. Kupon na 25% zniżki od ceny urodzin w Brykolandii jest jednorazowy i ważny do 31.08.2020. 
Kupon można przekazać do wykorzystania dowolnemu uczniowi szkoły Perfekt, uczęszczającemu 
na kursy w roku 2019/2020. 

3.9. Zniżka 25% od ceny urodzin wyliczana jest od łącznej kwoty wydanej na imprezę urodzinową                       
z wyłączeniem zakupów w sklepiku Brykolandii. W przypadku zniżki za urodziny, które odbyły się 
przed losowaniem kuponów, posiadaczowi kuponu przysługuje zwrot nadpłaconych 25% ceny 
urodzin. Zniżka za urodziny nie łączy się ani z promocjami „20, 21, 22, 23, 24 i 25 lat Perfektu”, ani                       
z promocjami z tytułu 2. i kolejnych urodzin. Zniżka za urodziny nie może być wyższa niż 25%. 

3.10. Wylosowane kupony z punktu 3.1. a) można wymienić na zniżkę przypadającą z tytułu kuponu               
z punku 3.1. c) lub d). 

3.11. Wylosowane kupony z punktu 3.1. b) można wymienić na zniżkę przypadającą z tytułu kuponu                    
z punku 3.1. c) lub 15% zniżki od ceny urodzin w Brykolandii do wykorzystania do 31.08.2020. 

4) Dane osobowe i RODO 

4.1. Imię i pierwsza litera nazwiska uczestnika promocji oraz symbol grupy uczestnika, któremu 
przydzielony zostanie kupon lub kupony zostaną opublikowane w ogłoszeniach szkoły Perfekt oraz 
na stronie internetowej i Facebooku. Osoba taka zostanie również powiadomiona telefonicznie                   
o przyznaniu kuponu zniżkowego.  

4.2. Osoba biorąca udział w promocji w swoim imieniu lub w imieniu niepełnoletniego dziecka podaje 
dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na ich użycie do celów realizacji promocji i nie będzie 
z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń. Dane te będą przechowywane zgodnie z przepisami 
RODO. 

4.3. Wszystkie formularze udziału w promocji, wraz z zawartymi tam danymi zostaną zniszczone                      
w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia promocji. Żadne dane osobowe nie będą udostępniane, ani 
przekazywane osobom trzecim. 

4.4. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu działu w promocji jest PUHW Perfekt 
Tomasz Ambroziak, ul. Żeromskiego 64A, Skarżysko-Kamienna, kontakt z administratorem 
tomek@sjo-perfekt.pl. 
 

 

 
 


