
REGULAMIN PROMOCJI 
„20% zniżki na 20-lecie Szkoły” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „20% 

zniżki na 20-lecie Szkoły” (Promocja). 
2. Organizatorem Promocji jest Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska siedzibą 

w Płocku, al. Jana Pawła II, 09-410 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego 
ds. gospodarki, NIP 774-184-37-58, REGON 146888647 (Organizator). 

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w filii Organizatora: Łomianki, ul. Kampinoska 22 
(Filia). 

4. Promocja będzie trwała do 15 sierpnia 2020 r. włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc.  
5. Promocja dotyczy każdego Uczestnika, który dokona bądź dokonał już rejestracji przez stronę 

https://www.florystyka.com/kursy/florysta. 
6. Promocją objęty jest wyłącznie kurs Florysta – w trybie dziennym (więcej informacji o kursie na stronie 

internetowej https://www.florystyka.com/). 
7. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna (Uczestnik), która w czasie trwania promocji zapisze 

się na kurs Florysta. 
8. Podstawowa cena kursu podana jest na stronie internetowej https://www.florystyka.com/ i w sekretariacie 

szkoły. 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 
1. Uczestnikowi, który w Okresie Promocji zapisze się na kurs Florysta otrzyma 20% rabatu od ceny 

podstawowej za kurs. 
2. Rabat przysługuje każdemu Uczestnikowi, który dokona bądź dokonał rejestracji przed upływem terminu 

zakończenia promocji, o którym mowa w punkcie 4 par. I niniejszego regulaminu; i będzie można z niego 
skorzystać wyłącznie w chwili dokonywania zapisu na kurs Florysta z oferty Organizatora. 

3. Nie można przenieść prawa do rabatu na osoby trzecie. 

4. Nie można skorzystać z rabatu na inny kurs. 

5. W przypadku wyboru wariantu płatności czesnego miesięcznego, kwartalnego lub półrocznego, rabat zostanie 
naliczony od kwoty głównej i podzielony na raty zgodnie z wyborem wariantu płatności. 

III. REKLAMACJE 
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: 05-

092 Łomianki, ul. Kampinoska 22 lub mailowo na adres szkola@florystyka.com z dopiskiem „Reklamacja – 
„20% na 20-lecie Szkoły”. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne 
do udzielenia mu odpowiedzi. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. 
Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji 
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn 

techniczno – organizacyjnych. 
2. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do kwoty odpowiadającej wartości 

kursu. 
3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. 
4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Organizatora. 
6. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U.z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi 
zmianami). 

7. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
https://www.florystyka.com/. 
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