Regulamin promocji „DRUGI JĘZYK minus50%”
1. Organizatorem Promocji „DRUGI JĘZYK

minus

50%”, zwanej w dalszej części regulaminu

„Promocją”, jest Szkoła Języków Iberyjskich Porto Alegre Oddział w Gliwicach, z siedzibą przy
ul. Zygmunta Starego 6.
2. Uczestnictwo w „Promocji” jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
3. Adresatem „Promocji” są dotychczasowi i nowi uczniowie Szkoły Porto Alegre oraz wszystkie
osoby zainteresowane ofertą Szkoły Porto Alegre Oddział w Gliwicach.
4. „Promocja” umożliwia skorzystanie uczniom Szkoły Porto Alegre Oddział w Gliwicach
z udziału w pełnym kursie drugiego języka obcego, dostępnego w ofercie kursów grupowych
Organizatora, w roku szkolnym 2017/2018, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest podpisanie umowy na kurs dowolnego języka obcego
(dalej zwany kursem podstawowym) oferowanego przez Organizatora, na cały rok szkolny
2017/2018 oraz uiszczenie płatności za ten kurs (minimum za I semestr), a także wybór
dodatkowego języka z oferty kursów grupowych Organizatora (z zastrzeżeniem punktu 8),
realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 i uiszczenie płatności za I semestr nauki drugiego
języka, co stanowi 50% całkowitej ceny kursu tego języka. Przy spełnieniu warunków
niniejszego Regulaminu, pozostałe 50% należności pozostaje odjęte od sumy zobowiązań.
6. Dopuszcza się uiszczenie łącznej należności za obydwa kursy (podstawowy i dodatkowy)
ratalnie, w maksymalnie dwóch równych ratach, według poniższego harmonogramu płatności:
termin płatności

raty

15.X.2017*

1 rata

15.XI.2017*

2 rata

* - za termin płatności uznaje się datę księgowania należności na koncie Organizatora, lub wpłatę bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.

7. Warunkiem kontynuowania nauki w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 na kursie
dodatkowego języka jest uregulowanie należności za II semestr kursu podstawowego
w wymaganym terminie.
8. Kurs języka dodatkowego może być realizowany jedynie w grupach, w których liczebność
uczestników wynosi minimum 4 osoby, a maksimum 8 osób.
9. Kurs języka dodatkowego wykorzystany może być jedynie w roku szkolnym 2017/2018.
W przypadku niewykorzystania, kurs języka dodatkowego przepada.
10. Niniejsza „Promocja” dotyczy jedynie oferty Szkoły Porto Alegre Oddział w Gliwicach i ważna
jest do końca września 2017r., lub do wyczerpania miejsc w grupach.
11. Zapisy niniejszego Regulaminu nie wykluczają zapisów ogólnego regulaminu Szkoły Porto
Alegre Oddział w Gliwicach.

