
Regulamin Promocji  „Mapa rabatów 10%” 

- przedłużenie -  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin dokonuje modyfikacji Regulaminu promocji „Mapa rabatów 

10%” w zakresie wskazanym jak poniżej. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu promocji „Mapa rabatów 

10%”. 

3. Organizatorem Promocji jest: 

„Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o. ul. Milionowa 21, 93 - 105  Łódź wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – 

Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału  Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr 0000254643, 

wysokość kapitału zakładowego: 31 450 000 zł, nr REGON: 100190115, NIP: 729-259-

78-69, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Witolda Dudaczyka, zwana dalej Żak 

lub CNiB Żak. 

 

§ 2 

Zmiana Regulaminu Promocji „Mapa rabatów 10%” 

1. Organizator Promocji dokonuje zmiany § 1 ust 4 lit a Regulaminu Promocji „Mapa 

rabatów 10%” w ten sposób, że z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu 

nadaje się tej normie następujące brzmienie: 

Słuchacz szkoły CNiB Żak sp. z o.o. albo Słuchacz – kandydat, który  w 

roku szkolnym 2022/2023 r. zapisał się do Szkoły CNiB „Żak” Sp. z o.o. na 

Kierunek promocyjny w okresie od dnia 27.02.2023r. do dnia 31.03.2023r. 

i został wpisany na listę słuchaczy i nie został z niej skreślony do dnia 

zakończenia promocji. 

2. Organizator Promocji dokonuje zmiany § 1 ust 4 lit f Regulaminu Promocji „Mapa 

rabatów 10%” w ten sposób, że z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu 

nadaje się tej normie następujące brzmienie: 

Rabat - rozumie się przez to odliczenie od ceny całkowitej za naukę 

wynikającej z umowy o świadczenie usług oświatowych na kierunku o 

długości kształcenia jednorocznym kwoty odpowiadającej równowartości 

10% każdej  raty za czesne osobie zapisanej do Szkoły CNiB Żak sp. z o.o. 

w okresie od dnia 27.02.2023r. do dnia 31.03.2023r, przy czym rabat w 

okresie od 18.03.2023 do 31.03.2023 nie jest możliwy do wykorzystania 

w przypadku związania się umową o świadczenie usług oświatowych za 

pośrednictwem zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.  

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu  

w każdym czasie bez podania przyczyny, oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, 

o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Regulamin niniejszy jest dokumentem zmieniającym zasady Promocji „Mapa rabatów 

10%” i jest przechowywany w siedzibie Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji zobowiązań powstałych na mocy niniejszej 

promocji rozstrzygać będą strony w sposób polubowny; w razie niemożności 

polubownego rozstrzygnięcia sprawy, orzekać będzie właściwy sąd powszechny. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2023 roku. 


