Regulamin promocji „ŁADNE KWIATKI”
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się promocja „Ładne kwiatki”
zwana dalej Promocją.
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: 729-25978-69, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Witolda Dudaczyka, zwana dalej Żak
lub CNiB Żak.
Warunkiem uczestnictwa w akcji jest oświadczenie faktu zapoznana się
z regulaminem. Poprzez wzięcie udziału w promocji, po wcześniejszym zapoznaniu się
z niniejszym regulaminem, uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu
i wyraża zgodę na uczestnictwo. Udział w promocji jest dobrowolny.
Przez pojęcie:
a)
Słuchacz – rozumie się przez to osobę, która związała się z Organizatorem
umową o świadczenie usług oświatowych, która na mocy tej umowy pobiera naukę
w Szkole dla której organem prowadzącym jest Organizator, a o której mowa w lit
b. poniżej, na kierunku florysta, a która do tej szkoły, na kierunek florysta, dokonała
skutecznego zapisu w I semestrze roku szkolnego 2022/2023, tj. do dnia
31.10.2022 r. zawarła umowę o świadczenie usług oświatowych i została wpisana w
tym okresie na listę słuchaczy (warunki uzyskania wpisu na listę słuchaczy określa
każdorazowy statut danej jednostki systemu oświaty, do której dokonywany jest
zapis).
b)
Szkoła – rozumie się przez to następujące rodzaje jednostek systemu
oświaty, dla których organem prowadzącym jest Organizator: szkoły policealne,
z zastrzeżeniem, iż niniejsza definicja nie obejmuje jakiegokolwiek kształcenia
ustawicznego, chociażby było realizowane przez szkołę (kursy oraz kierunki z oferty
w ramach kształcenia jednorocznego).
c)
Zero saldo – rozumie się przez to stan należności na rzecz Organizatora od
Słuchacza z tytułu pobierania nauki w formie kształcenia ustawicznego i w oparciu
o umowę o świadczenie usług oświatowych, a ujawnionej na koncie przypisanym do
danego słuchacza, w wysokości 0,00 zł,
d)
Promocja na II semestr – rozumie się przez to uzyskanie promocji
Słuchacza na kolejny semestr na kierunku i w szkole, o której mowa w lit a) i b)
powyżej,
e)
Kształcenie ustawiczne – rozumie się przez to naukę w formie
pozaszkolnej realizowaną w jednostce systemu oświaty, dla której Organizator jest
organem prowadzącym, a które to kształcenie ustawiczne realizowane jest w formie
odpłatnego kursu rocznego,
f)
Nagroda – rozumie się przedmiot bądź świadczenie, które należne jest
Słuchaczowi, który spełnił warunku promocji w danym semestrze. Nagrodami
przysługującymi Słuchaczowi na mocy niniejszego regulaminu są następujące
przedmioty bądź świadczenia:
Zestaw narzędzi ogrodniczo – florystycznych Wartość: 220 zł brutto / zestaw

który otrzymają osoby spełniające warunki promocji.
Od nagród wskazanych w niniejszym regulaminie Organizator pobierze podatek
w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Nagrody pieniężne zostaną potrącone przez Organizatora
przy wydawaniu nagrody.
§2

Osoby korzystające z Promocji
W promocji może wziąć udział każda osoba będąca słuchaczem I semestru kierunku
florysta, w szkole o której mowa w § 4 ust. 2 lit. b niniejszego regulaminu, a która została
wpisana na listę słuchaczy w terminach i na warunkach określonych w § 4 ust. 2 lit. a
niniejszego Regulaminu.
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§3
Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 18.07.2022 do 31.10.2022 bądź do jej przedwczesnego odwołania
szczególności z powodu wyczerpania Nagród. Promocja zostanie przeprowadzona
Szkołach Żak na terenie całego kraju.
Żak powiadomi o zakończeniu promocji na stronie internetowej www.zak.edu.pl

§4
Zasady Promocji
1. Każdy Słuchacz I semestru kierunku florysta w rozumieniu niniejszego regulaminu,
otrzymuje prawo do otrzymania Nagrody w razie spełnienia warunku, o których mowa
w ust. 2 poniżej.
2. Warunkiem uzyskania prawa do skorzystania Nagrody jest spełnienie łącznie
następujących warunków:
a. Posiadanie statusu Słuchacza rozumieniu niniejszego Regulaminu na I
semestrze kierunku: florysta w Szkole w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
w trakcie I semestru roku szkolnego 2022/2023, po uprzednim zapisie do
szkoły, zawarciu umowy o świadczenie usług oświatowych i uzyskaniu wpisu na
listę słuchaczy do dnia 31.10.2022 r.
b. Uzyskanie promocji na semestr II w rozumieniu niniejszego Regulaminu w
szkole, o której mowa w § 4 ust 2 lit. b Regulaminu,

c. Dokonanie skutecznego zapisu (tj. uzyskanie wpisu na listę słuchaczy i

związania się umową o świadczenie usług oświatowych) w dowolnej jednostce
systemu oświaty, dla której organem prowadzącym jest Organizator, na kurs
realizowany w formie kształcenia ustawicznego w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, najpóźniej do dnia 31.10.2022 r. oraz uczestniczenie w zajęciach
kształcenia ustawicznego, w tym pozostanie bez skreślenia na liście słuchaczy
odbierających naukę w formie kształcenia ustawicznego do dnia 01.02.2023 r.

d. Posiadanie Zerowego Salda za pobieranie nauki w formie Kształcenia
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ustawicznego w dniu 01.02.2023 r.
Brak spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 4 pkt. 2, będzie
skutkował odmową przekazania nagrody przez CNiB „Żak”.
4. Uczestnicy niniejszej promocji związani są zawartą z CNiB „Żak” Sp. z o.o. umową
o świadczenie usług oświatowych. CNiB „Żak” Sp. z o.o. nie jest zobowiązane w żadnym
przypadku do wypłaty gotówkowej - ani do dokonania jakichkolwiek innych świadczeń
na rzecz Słuchacza. CNiB „żak” sp. z o.o. zastrzega sobie jednak prawo do zmiany
nagrody oraz zmiany przedmiotu nagrody na inne o podobnej wartości lub podobnym
zastosowaniu oraz z uwzględnieniem § 6 ust. 1 Regulaminu. Słuchaczowi nie
przysługuje prawo wyboru nagród.

5. Nagroda o której mowa § 1 ust. 4 lit. d zostanie przyznana Słuchaczom, którzy spełnili
warunki promocji, określa CNiB „Żak” sp. z o.o.

5. Słuchacz, który spełnił warunki otrzymania Nagrody otrzyma do dnia 15.marca

2023 informację z potwierdzeniem spełnienia warunku w formie e-mail. E-mail określi
sposób odbioru nagrody (w siedzibie danej jednostki systemu oświaty)

6. Odbiór nagród jest możliwy do dnia 15 kwietnia 2023 roku do ostatniego dnia

następnego miesiąca następującego po poprzednim miesiącu promocyjnym. W razie
nieskorzystania z tego uprawnienie w przepisanym terminie
uprawnienie to
bezpowrotnie wygasa. Słuchacz, który nie skorzystał z promocji, mimo spełnienia
warunków, nie jest uprawniony do jakichkolwiek świadczeń, w tym zamiennych, jak i
nie przysługują mu jakiekolwiek inne roszczenia wobec CNiB ŻAK.
7. Regulamin Promocji jest dostępny w oddziałach CNiB „Żak” i na stronie
www.zak.edu.pl
8. Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez CNiB „Żak” sp.
z o.o. w tym samym czasie.
9. Zasady promocji „Ładne kwiatki” określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Materiały
reklamowe związane z promocją mają jedynie charakter informacyjny.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Centrum Nauki
i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.
2. Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu
wywiązywania się przez CNiB „Żak” Sp. z o.o. ze zobowiązań wynikających z
organizacji niniejszej Promocji.
3. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają dobrowolną zgodę na ich
przetwarzanie przez CNiB „Żak” Sp. z o.o. jako administratora danych przez czas
trwania promocji , w tym czas przeznaczony na realizację oraz czas niezbędny do
wydania nagród / przedmiotów promocji, najpóźniej jednak do jej zakończenia (do
dnia 31 sierpnia 2022 r.).
4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem powołanego przez
niego inspektora ochrony danych, dostępnego w kontakcie mailowym pod adresem
iod@zak.edu.pl. Szczegółowe informacja dotyczące przetwarzania i realizacji
uprawnień wynikających z przepisów prawa znajdują się pod adresem
www.zak.edu.pl/rodo
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§6
Postanowienia końcowe
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.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu
Cywilnego.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i jest
przechowywany w siedzibie Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.
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.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2022 roku.

