
REGULAMIN PROMOCJI „POCZĄTEK SIERPNIA” 

§ I Informacje ogólne 

1. Organizatorem Promocji z okazji zakończenia zapisów jest koordynator projektu 

edukacyjnego „Polonijka –  Polonijna Szkoła Podstawowa” czyli Polonijny Zespół 

Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu pod adresem 34-400 Nowy Targ, 

os. Wincentego Witosa 28, wpisany do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod 

numerem 133257, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie pod adresem 31-

153 Kraków, ul. Szlak 20/8, numer KRS: 0000583029, zwany dalej Organizatorem. 

2. Czas trwania Promocji jest ograniczony i trwa od dnia 8 sierpnia 2019 roku do dnia 

11 sierpnia 2019 roku do godziny 23:59 czasu polskiego. 

§ II Definicje 

1. Internetowa Platforma Edukacyjna/Platforma – platforma, na której zawarte są 

narzędzia i treści umożliwiające naukę dziecka, stworzona w oparciu o wieloletnią 

praktykę i doświadczenie w zakresie nauczania dzieci polonijnych w ramach Projektu 

Polskie Szkoły Internetowe Libratus. 

2. Organizator – Polonijny Zespół Placówek Oświatowych, którego dane zostały 

określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Promocja „POCZĄTEK SIERPNIA” - promocja organizowana przez Organizatora 

na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w 

Promocji. 

5. Uczestnik Promocji – rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, która chce zakupić 

dla dziecka roczny dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej w ramach Projektu 

edukacyjnego „Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa”. 

6. Serwis polonijka.edu.pl - serwis internetowy udostępniający informacje na temat 

projektu edukacyjnego „Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa”. Umożliwia m.in. 

uzyskanie dostępu do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której zawarte są 

narzędzia do systematycznej nauki, kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami oraz 

materiały edukacyjne przygotowane dla polskich dzieci przebywających na emigracji. 

7. Projekt edukacyjny „Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa” – projekt 

umożliwiający polskim dzieciom przebywających na emigracji naukę w języku 

polskim organizowany przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych. 

8. Czas trwania Promocji „POCZĄTEK SIERPNIA” – czas od dnia 8 sierpnia 2019 

roku do dnia 11 sierpnia 2019 roku, do godziny 23:59 czasu polskiego, podczas 



którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu („rabat”) na Pakiet 

Standard w ramach Promocji na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. 

§ III Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja przeznaczona jest dla osób, które zarejestrowały się do Projektu 

Edukacyjnego „Polonijka” – Polonijna Szkoła Podstawowa w terminie od dnia  22 

lipca 2019 roku do dnia 7 sierpnia 2019 roku, do godziny 23:59 czasu polskiego. 

2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji musi założyć konto (zarejestrować 

się) w serwisie polonijka.edu.pl lub polonijka.edu.pl/zapisy oraz dokonać płatności w 

obniżonej cenie, w czasie trwania Promocji. 

3. Promocja daje Uczestnikom Promocji możliwość zakupienia usługi kształcenia za 

pośrednictwem Internetowej Platformy Edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 w 

ramach Projektu Edukacyjnego „Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa” dla klasy 

zerowej i klas 1-8 szkoły podstawowej oraz opłacenia usługi z wykorzystaniem rabatu 

w wysokości: 

a) w przypadku płatności w dolarach amerykańskich rabat wynosi 280 USD (dwieście 

osiemdziesiąt dolarów amerykańskich), 

b) w przypadku płatności w funtach szterlingach rabat wynosi 200 GBP (dwieście 

funtów szterlingów), 

c) w przypadku płatności w euro rabat wynosi 240 EUR (dwieście czterdzieści euro), 

d) w przypadku płatności w złotówkach rabat wynosi 1000 PLN (tysiąc złotych). 

4. Promocja daje Uczestnikom Promocji możliwość zakupienia usługi kształcenia za 

pośrednictwem Internetowej Platformy Edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 w 

ramach Projektu Edukacyjnego „Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa” dla klasy 

zerowej i klas 1-8 szkoły podstawowej oraz opłacenia usługi w wysokości: 

a) w przypadku płatności w dolarach amerykańskich opłata wynosi 529 USD (pięćset 

dwadzieścia dziewięć dolarów amerykańskich), 

b) w przypadku płatności w funtach szterlingach opłata wynosi 419 GBP (czterysta 

dziewiętnaście funtów szterlingów), 

c) w przypadku płatności w euro opłata wynosi 459 EUR (czterysta pięćdziesiąt 

dziewięć euro), 

d) w przypadku płatności w złotówkach opłata wynosi 1999 PLN (tysiąc dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 

4. Płatność musi zostać zrealizowana jednorazowo. Rabat nie obowiązuje w 

przypadku płatności w ratach, z której można skorzystać w sposób określony w 

odrębnym Regulaminie Płatności Ratalnych. 



5. W przypadku wykupienia przez Użytkownika usługi dostępu do Platformy dla 

rodzeństwa, od opłaty zostaje naliczony rabat dla drugiego i każdego kolejnego 

Dziecka w wysokości: 

a) 1000 PLN (jeden tysiąc złotych), 

b) 210 GBP (dwieście dziesięć funtów szterlingów), 

c) 230 EUR (dwieście trzydzieści euro), 

d) 280 USD (dwieście osiemdziesiąt dolarów amerykańskich) („Rabat”) 

Rabat udzielany jest w tej samej walucie, w której Użytkownik dokonuje uiszczenia 

Opłaty. W przypadku skorzystania z Rabatu, Opłata za dostęp do Platformy przez 

Portal dla drugiego i każdego kolejnego Dziecka z rodzeństwa wynosi odpowiednio: 

a) 1999 PLN (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),  

b) 409 GBP (czterysta dziewięć funtów szterlingów),  

c) 469 EUR (czterysta sześćdziesiąt dziewięć euro)  

d) 529 USD (pięćset dwadzieścia dziewięć dolarów amerykańskich).  

Rabat nalicza się tylko w przypadku wyboru Pakietu Standard dla wszystkich Dzieci. 

Rabat nie obowiązuje w przypadku skorzystania z płatności w ratach, z której można 

skorzystać w sposób określony w odrębnym Regulaminie Płatności Ratalnych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji. 

7. Organizator o wszelkich zmianach w Promocji będzie informował Uczestników za 

pośrednictwem serwisu polonijka.edu.pl. 

§ IV Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być 

składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w 

formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@polonijka.edu.pl. Reklamacja 

powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów 

stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez 

Organizatora. 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego 

Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług przez portal www.polonijka.edu.pl, 

dostępnego pod adresem https://polonijka.edu.pl/regulamin/ oraz przepisach prawa 

polskiego. 



3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie 

powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze 

złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji. 

§ V Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Promocji. 

2. Udział w Promocji nie podlega odpłatnemu lub nieodpłatnemu przeniesieniu na 

inny podmiot. 

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie 

postanowieniami Regulaminu. 


