Regulamin promocji ‘Rodzeństwo w Matplanecie’
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji ‘Rodzeństwo w Matplanecie’, zwanej w dalszej części Regulaminu
Promocją, jest firma Matplaneta Sp.zo.o (MATPLANETA), ul. Al. KEN 95 kl.18A lok.2, 02-777
Warszawa, nr NIP 1132877516, KRS 514723. MATPLANETA organizuje zajęcia z zakresu Matematyki i
Programowania Komputerowego pod marką Matplaneta, która stanowi zarejestrowany znak
towarowy.
2. Obszar Promocji obejmuje wybrane miasta Polski, w których prowadzone są zajęcia MATPLANETY.
3. Okres trwania Promocji: obowiązuje od 14.01.2013r. do odwołania.
4. Z Promocji skorzystać mogą Klienci, którzy zapiszą więcej niż 1 swoje dziecko na zajęcia Matplanety
w lokalizacjach objętych promocją oraz uiszczą opłatę za zajęcia terminowo.
5. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie mogą być łączone z innymi
promocjami oferowanymi przez MATPLANETĘ w ramach odrębnych promocji.
6. MATPLANECIE przysługuje prawo odmowy udzielenia rabatu Klientowi, jeżeli Klient ma zaległości
we wnoszeniu opłat za usługi świadczone przez MATPLANETĘ.
7. Informacje na temat wysokości opłat za usługi prowadzone przez MATPLANETĘ znajdują się
w Cenniku dostępnym w Centrum Edukacyjnym Ursynów Matplaneta Al. Komisji Edukacji Narodowej
95, klatka 18a, 2 piętro oraz na stronie www.matplaneta.pl .

§ 2 Zasady promocji
1. Promocja polega na obniżeniu o 10% opłaty za zajęcia Matplanety prowadzone przez
MATPLANETĘ na czas jednego roku szkolnego za drugie i każde kolejne dziecko Klienta zapisane na
zajęcia Matplanety w lokalizacji objętej Promocją.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zapisanie dwojga lub więcej dzieci Klienta na zajęcia
MATPLANETY na czas jednego roku szkolnego.
3. Obniżka opłaty za zajęcia przysługuje drugiemu i kolejnemu zapisanemu dziecku.
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6. Klient, który chce skorzystać z Promocji nie może posiadać żadnych przeterminowanych
zobowiązań wobec MATPLANETY.
7. MATPLANETA gwarantuje i zapewnia, że nie będzie naruszać uprawnień dotyczących wysokości
opłat za zajęcia Matplanety przyznanych Klientowi w ramach niniejszej Promocji.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie MATPLANETY oraz na stronie
www.matplaneta.pl
2. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Edukacyjnych, a w
części przez niego regulowanej zastępuje on odpowiednie postanowienia Umowy o
Świadczenie Usług Edukacyjnych, Regulaminu Świadczenia Usług Edukacyjnych, jak również
cennika Matplanety
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