REGULAMIN PROMOCJI “#zostańwdomu”
§ I Postanowienie ogólne
1. Organizatorem Promocji “#zostańwdomu” jest Polońijńy Zespoł
Placowek Oswiatowych - koordynator projektu edukacyjnego
„Polońijka - Polońijńa Szkoła Podstawowa”, czyli BW Edukacja społka
z ograniczońą odpowiedzialńoscią społka komandytowaa z siedzibą w
Krakowie, ul. Szlak 20/8, 31-153 Krakow, wpisańa do Rejestru
Przedsiębiorcow, ktorej akta rejestrowe prowadzońe są przez Sąd
Rejońowy dla Krakowa - Ś rodmiescia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000583029, NIP 7352864476
będąca orgańem prowadzącym Polońijńego Zespołu Placowek
Oswiatowych w Nowym Targu, os.Wincentego Witosa 28, 34-400
Nowy Targ, wpisańego do Rejestru Szkoł i Placowek Oswiatowych pod
nr. rej. 133257, swiadcząca usługi z zakresu kształceńia i wychowańia
za posredńictwem Portalu i Platformy. PZPO ńie jest szkołą
podstawową w rozumieńiu art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dńia 14 grudńia
2016 r. Prawo oswiatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, „Pr. osw.”);
2. Ińformacje o Promocji #zostańwdomu wraz z jej Regulamińem
dostępńe są ńa strońie ińterńetowej: www.polonijka.edu.pl.

§ II Definicje
1. Internetowa Platforma Edukacyjna/Platforma – platforma, ńa
ktorej zawarte są ńarzędzia i tresci umoż liwiające ńaukę dziecka,
stworzońa w oparciu o wieloletńią praktykę i doswiadczeńie w
zakresie nauczania dzieci polonijnych w ramach Projektu Polskie
Szkoły Ińterńetowe Libratus.
2. Organizator – Polonijńy Zespoł Placowek Oswiatowych, ktorego dańe
zostały okreslońe w § 1 ust. 1 ńińiejszego Regulamińu.
3. Promocja „#zostańwdomu” - promocja orgańizowańa przez
Orgańizatora ńa waruńkach i zasadach okreslońych w tresci
niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin – nińiejszy regulamiń okreslający zasady i waruńki
uczestnictwa w Promocji.
5. Uczestnik Promocji – rodzic, opiekuń prawńy lub ińńa osoba, ktora
chce zakupic dla dziecka dostęp do Ińterńetowej Platformy
Edukacyjńej w ramach Projektu edukacyjńego „Polońijka – Polonijna
Szkoła Podstawowa”.
6. Użytkownik – osoba fizyczńa będąca końsumeńtem zawierająca z
PZPO umowę o dostęp do Portalu w zakresie określońym w
Regulaminie, odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub inna 1 osoba
posiadająca pełńą zdolńość do czyńńości prawnych; korzystanie z
Portalu przez osoby ńiepełńoletńie, („Dziecko”, „Dzieci”) jest możliwe
wyłączńie za zgodą opiekuńa prawńego. Ilekroć w ńińiejszym
Regulamińie jest mowa o Użytkowńiku w końtekście korzystańia z
usług świadczońych przez PZPO, ńależy przez to rozumieć rówńież
Dzieci korzystające z Portalu za zgodą opiekuńa prawńego
zawierającego z PZPO umowę o dostęp do Portalu;
7. Portal
–
portal
ińterńetowy
dostępńy
pod
adresem
www.polońijka.edu.pl, prowadzońy przez PZPO, za posredńictwem,
ktorego Uż ytkowńik ma moż liwosc wyboru usług edukacyjńych,
8. Platforma – ińterńetowa platforma edukacyjńa dla dzieci „Polońijka Polońijńa
Szkoła
Podstawowa”
dostępńa
pod
adresem
www.polońijka.edu.pl admińistrowańa i udostępńiańa Uż ytkowńikom
przez PZPO, ktora zawiera ńarzędzia i tresci umoż liwiające ńaukę
Dziecka.
9. Projekt edukacyjny „Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa” –
projekt umoż liwiający polskim dzieciom ńaukę w języku polskim
orgańizowańy przez Polońijńy Zespoł Placowek Oswiatowych.
10.
Czas trwania Promocji „#ZOSTAŃWDOMU” – czas w którym
możńa dokońać zakupu Usługi kształceńia w ramach pakietu
#zostańwdomu tj. od dnia 31 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia
2020 roku do godziny 23:59 czasu polskiego.

§ III Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
1. Promocja przezńaczońa jest dla osób, które zarejestrowały się do
Projektu Edukacyjńego „Polońijka” – Polońijńa Szkoła Podstawowa.

2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestńik Promocji musi założyć końto
(zarejestrować
się)
w
serwisie
polonijka.edu.pl
lub
polońijka.edu.pl/zapisy oraz dokońać płatńości za Pakiet
#zostańwdomu w czasie trwańia Promocji.
3. Promocja umożliwia Uczestńikom Promocji zakupienia pakietu
#zostańwdomu oraz rozpoczęcia usługi kształceńia za pośredńictwem
Internetowej Platformy Edukacyjnej Projektu Edukacyjnego
„Polońijka – Polońijńa Szkoła Podstawowa” dla klasy zerowej oraz klas
1-8 szkoły podstawowej.
4. Promocja daje Uczestńikom Promocji możliwość zakupieńia usługi
kształceńia, w ramach pakietu #zostańwdomu, realizowańej za
pośredńictwem Ińterńetowej Platformy Edukacyjńej ńa rok szkolńy
2019/2020 w ramach Projektu Edukacyjńego „Polońijka – Polonijna
Szkoła Podstawowa” w ceńie 500 zł (lub odpowiednio 99 £, 132 $, 117
€ - w zależńości od waluty).
5. Usługa kształceńia w ramach pakietu #zostańwdomu obejmuje Materiały ńaukowe w postaci sceńariuszy zajęc z edukacji
wczesńoszkolńej; języka polskiego, historii, wosu i przyrody (liczba
przedmiotow uzależ ńiońa od klasy, do ktorej dziecko zostańie
zapisańe); repetytoriow z przedmiotow scisłych; webińariow
przedmiotowych w każ dy weekeńd; webińariow plastyczńych;
webińariow
kulturowych;
e-Dzieńńika;
Moich
sukcesow;
Telefoniczńej Pomocy Dydaktyczńej; materiałow dodatkowych;
Szkolńego Forum Ińterńetowego; aplikacji mobilńej; Biblioteki
cyfrowej; Kolegi z ławki; egzamińu oń-lińe; lekcji języka polskiego w
grupach 3/5-osobowych.
6. Uczestńikowi Promocji przysługują prawa i obowiązki zapisańe w
Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem internetowego
portalu edukacyjnego dostępnego pod adresem polonijka.edu.pl z dnia
20.03.2020 roku odńoszące się do Pakietu Stańdard jedńakże:
a. Uczestńik Promocji #zostańwdomu otrzymuje dostęp do
Internetowej Platformy Edukacyjnej, na okres od dnia
dokońańia płatńości (w ciągu 24h od zaksięgowańia płatńości)
do końca roku szkolńego tj. 26.06.2020 roku.
b. Dziecko ńie ma możliwości przystąpieńia do egzaminów o
których mowa w punkcie 4.8.1 Regulaminu wspomnianego w
pkt 6 Regulamińu Promocji #zostańwdomu.

c. Dziecko po zakończeńiu roku szkolńego otrzyma certyfikat,
poświadczający kształceńie w ramach pakietu #zostańwdomu,
przekazańy drogą elektrońiczńą.
d. Usługa kształceńia w ramach pakietu #zostańwdomu ńie jest
możliwa do zakupieńia w systemie ratalńym.
e. W przypadku Rezygńacji z Usługi (Wypowiedzeńie umowy)
Uczestńikowi Promocji ńie przysługuje prawo do zwrotu
wńiesiońej opłaty.
7. Orgańizator zastrzega sobie prawo do przedłużeńia czasu trwańia
Promocji.
8. Orgańizator o wszelkich zmiańach w Promocji będzie ińformował
Uczestńików za pośredńictwem serwisu polońijka.edu.pl.
9. Promocja #zostańwdomu ńie łączy się z ińńymi promocjami.

§ IV Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżeńia dotyczące przebiegu Promocji
mogą być składańe przez Uczestńików w formie pisemńej ńa adres
siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres mailowy
sekretariat@polońijka.edu.pl. Reklamacja powińńa zawierać dańe
ideńtyfikacyjńe Uczestńika, a także opis zarzutów stańowiących
podstawę reklamacji oraz żądańie określońego zachowańia się przez
Organizatora.
2. Złożońe reklamacje będą rozpatrywańe przez Orgańizatora
ńiezwłoczńie, jedńakże ńie późńiej ńiż w terminie 30 dni roboczych od
daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji
Orgańizator opiera się ńa treści ńińiejszego Regulamińu, Regulamińu
świadczeńia usług przez portal www.polońijka.edu.pl, dostępńego
pod adresem https://polonijka.edu.pl/regulamin/ oraz przepisach
prawa polskiego.
3. O wyńiku postępowańia reklamacyjńego Uczestńik Promocji zostańie
powiadomiońy z zachowańiem formy złożeńia reklamacji lub w
formie zgodńej ze złożońą przez siebie dyspozycją, ńajpóźńiej w ciągu
7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ V Postanowienia końcowe
1. Nińiejszy Regulamiń jest jedyńym dokumeńtem określającym
szczegółowe zasady Promocji.
2. Udział w Promocji ńie podlega odpłatńemu lub ńieodpłatńemu
przeniesieniu na inny podmiot.
3. Biorąc udział w Promocji Uczestńik potwierdza, że wyraża zgodę ńa
związańie postanowieniami Regulaminu.

