
 
 

Regulamin promocji „Akcja Kontynuacja 2022” 

w Centrach Edukacyjnych Matplanety   

 

§1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Promocji „Akcja Kontynuacja 2022”, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją, 

jest Matplaneta Sp. z o.o. (MATPLANETA), Al. KEN 95 kl. 18A lok.2 02-777 Warszawa, nr NIP 

1132877516, KRS 844801. 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 10 czerwca do 30 czerwca 2022r. włącznie.   

4. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie mogą być łączone z innymi 

promocjami oferowanymi przez MATPLANETĘ.  

5. MATPLANECIE przysługuje prawo odmowy udzielenia rabatu Klientowi, jeżeli Klient ma zaległości 

we wnoszeniu opłat za usługi świadczone przez MATPLANETĘ.  

6. 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 i przebieg promocji  

1. Celem Promocji Akcja Kontynuacja jest umożliwienie Klientom Matplanety zapisu na 

kontynuację zajęć na preferencyjnych warunkach z uzyskaniem rabatu 10% od ceny regularnej 

na zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz z programowania w Matplanecie. Rabat jest naliczony 

proporcjonalnie do każdej opłaty w zależności od wybranego modelu płatności.     

2. Przebieg Promocji:  

a. w ramach Promocji Akcja Kontynuacja aktualni Klienci Matplanety mogą zapisać się na zajęcia z 

matematyki oraz z programowania na rok 2022/2023 uzyskując rabat 10% na wszystkie zajęcia.  

b. z Promocji Akcja Kontynuacja skorzystać mogą jedynie osoby, które uczęszczają na zajęcia 

Matplanety w roku 2021/2022 oraz uregulowały całość opłat za zajęcia w roku 

szkolnym2021/2022r.  

c. Promocja Akcja Kontynuacja nie łączy się z innymi promocjami.  

d. Promocja Akcja Kontynuacja obowiązuje jedynie na zapisy dokonane w terminie  

10.06.2022-30.06.2022 

 



 
 

e. Promocja Akcja Kontynuacja obowiązuje w następujących Centrach Edukacyjnych Matplanety:  

- CE Ursynów;  

- CE Wilanów; 

- CE Mokotów;  

  

- CE Śródmieście; 

- CE Praga Południe 

f. Klienci dokonujący zapisów w ramach Promocji Akcja Kontynuacja dokonują zapisów poprzez 

stronę internetową matplaneta.pl zaznaczając: rabat za polecenie i w miejsce osoby polecającej 

wpisują hasło: AKCJA KONTYNUACJA lub dokonują zapisów w recepcji CE Matplanety.  

3. Klienci korzystający z Promocji Akcja Kontynuacja są objęci Gwarancją Matplanety, zatem za 

pełnym zwrotem poniesionych opłat (z wyjątkiem opłaty za Pakiet Kursanta, o ile zostanie wydany – 

opłata bezzwrotna), mogą wnieść rezygnację z zajęć w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszego 

spotkania danej grupy zajęciowej w roku szkolnym 2022/2023 

4. Klient, który chce skorzystać z Promocji nie może posiadać żadnych przeterminowanych 

zobowiązań wobec MATPLANETY.  

5. Klient, który będzie posiadał zaległości w płatnościach w roku szkolnym 2022/2023 powyżej 

30 dni traci prawo do rabatu.  

§ 3 Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie MATPLANETY.  

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.  

3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Matplaneta Sp. z o.o.   


