
Regulamin Promocji  „  #TEAM10% vs. #TEAMRATAGRATIS? Edycja 2” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się promocja „#TEAM10% vs. 

#TEAMRATAGRATIS? Edycja 2?” zwana dalej Promocją. 

2. Organizatorem Promocji jest: 

„Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o. ul. Milionowa 21, 93 - 105  Łódź wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – 

Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału  Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr 0000254643, 

wysokość kapitału zakładowego: 31 450 000 zł, nr REGON: 100190115, NIP: 729-259-

78-69, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Witolda Dudaczyka, zwana dalej Żak 

lub CNiB Żak. 

3. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest oświadczenie faktu zapoznana się  

z regulaminem. Poprzez wzięcie udziału w promocji, po wcześniejszym zapoznaniu się 

z niniejszym regulaminem, uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i 

wyraża zgodę na uczestnictwo. Udział w promocji jest dobrowolny. 
4. Przez pojęcie: 

a) Słuchacz szkoły CNiB Żak sp. z o.o. albo Słuchacz – kandydat, który  w roku 

szkolnym 2022/2023 r. zapisał się do Szkoły CNiB „Żak” Sp. z o.o. na Kierunek 

promocyjny w okresie od dnia 22.09.2022r. do dnia 15.10.2022r. i został wpisany 

na listę słuchaczy i nie został z niej skreślony do dnia zakończenia promocji. 

b) Szkoła CNiB Żak sp. z o.o. – rozumie się przez to następujące jednostki systemu 

oświaty, dla których CNiB Żak sp. z o.o. jest organem prowadzącym: 

i. Szkoła policealna, 

ii. Ośrodek kształcenia ustawicznego. 

c) Kandydat – osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

ubiegająca się o zapis do szkoły CNiB Żak sp. z o.o. 

d) Zapisanie do Szkoły CNiB Żak sp. z o.o. – oznacza dostarczenie przez  

kandydata wszystkich niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia nauki w Szkole 

CNiB „Żak” Sp. z o.o., oraz uzyskanie wpisu na listę słuchaczy; wymagania 

dotyczące dokumentów określa każdorazowy statut poszczególnych szkół (do 

których dokonywany jest zapis). 

e) Kierunek promocyjny - rozumie się zapis na jeden z kierunków ujawnionych w 

załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, a będącego w ramach aktualnej oferty 

szkół CNiB Żak sp. z o.o. w rozumieniu niniejszego regulaminu na kierunek o 

długości kształcenia jednorocznym; długość realizacji szkolenia na danych 

kierunkach określają plany nauczania, przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

statuty jednostek systemu oświaty. Lista kursów objętych promocja stanowi 

załącznik nr. 1 do regulaminu.  

f) Rabat - rozumie się przez to bieżące – tj. co miesiąc, lecz warunkowe odliczanie od 

ceny całkowitej za naukę wynikającej z umowy o świadczenie usług oświatowych 

na kierunku o długości kształcenia jednorocznym kwoty odpowiadającej wysokości 

10% wartości danej, miesięcznej raty za czesne osobie zapisanej do Szkoły CNiB 

Żak sp. z o.o. w okresie od dnia 22.09.2022r. do dnia 15.10.2022r. 

h) Strefa Słuchacza – system internetowy, którego administratorem jest 

Organizator, a z którego Słuchacz korzysta na podstawie odrębnych postanowień 

przy pomocy unikatowego identyfikatora do logowania. 

 

§ 2 

Osoby korzystające z Promocji 

W promocji może wziąć udział osoba, która została Słuchaczem Szkoły CNiB Żak sp. z o.o., 

w rozumieniu definicji zawartej w § 1 ust. 4 lit. A niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 

Czas trwania Promocji, odwołanie i jej zmiany 



1. Promocja trwa od 22.09.2022r. do 30.06.2023 r. lub do odwołania na terenie całej 

Polski. 

2. Żak  powiadomi o zakończeniu promocji poprzez jej odwołanie przy pomocy Strefy 

Słuchacza. 

3. Odwołanie promocji może nastąpić w każdym czasie z ważnych powodów, na co 

Słuchacz przystępując do niniejszej promocji wyraża zgodę.  

4. Odwołanie promocji nie rodzi po stronie Słuchacza CNiB Żak sp. z o.o. wobec CNiB Żak 

sp. z o.o., jak i jakiegokolwiek innego podmiotu, jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, 

na co Słuchacz przystępując do promocji wyraża zgodę. 

 

§ 4 

Zasady Promocji 

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Słuchacz Szkoły CNiB „Żak” Sp. z o.o., w 

rozumieniu niniejszego regulaminu, który zapisał się na kierunek promocyjny, 

otrzymuje warunkowy rabat udzielany co miesiąc w wysokości równowartości 10% 

wartości danej, miesięcznej raty za czesne należne CNiB Żak sp. z o.o. na mocy umowy 

o świadczenie usług oświatowych w szkole CNiB Żak sp. z o.o., w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu, na kierunku kształcenia o długości jednorocznym. 

2. Warunkiem uzyskania Rabatu jest uzyskanie statusu Słuchacza CNiB Żak sp. z o.o. w 

rozumieniu niniejszego Regulaminu na kierunku promocyjnym w terminie 

obowiązywania promocji ujętym w § 3 ust. 1, wpis na listę słuchaczy w w/w terminie, 

oraz jego pozostawanie na tej liście do dnia zakończenia promocji. 

3. Słuchacz  opłacający czesne za cały cykl nauki z góry bądź dokonujący zapłaty cześć 

rat, bądź będący płacić raty w ilości mniejszej ilości niż 10, a który spełnił warunki 

otrzymania Rabatu w rozumieniu niniejszego Regulaminu, dokonuje odpowiednio 

opłaty pomniejszonej proporcjonalnie do całości czesnego w zależności od tego ile rat 

nadpłaca z góry. W przypadku uiszczenia opłaty przekraczającej należną wysokość, 

Słuchaczowi przysługuje roszczenie o zwrot nadpłaty. W przypadku, w którym nie 

zostaną spełnione wszystkie warunki promocji, opłata w pełnej wysokości jest należna 

i nie podlega zwrotowi. 

4. W przypadku, gdyby przed datą zakończenia promocji Słuchacz został skreślony z listy 

słuchaczy – obowiązany jest on niezwłocznie od daty skreślenia z listy słuchaczy 

uregulować należność objętą rabatem w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnicy niniejszej promocji związani są zawartą z CNiB „Żak” Sp. z o.o. umową 

o świadczenie usług oświatowych. 

6. CNiB „Żak” Sp. z o.o. nie jest zobowiązane w żadnym przypadku do wypłaty 

gotówkowej z tytułu udziału w niniejszej promocji ani do zapewnienia jakiegokolwiek 

innego świadczenia zamiennego. 

7. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Centrum Nauki 

i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. 

2. Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania 

się przez CNiB „Żak” Sp. z o.o. ze zobowiązań wynikających z organizacji niniejszej 

Promocji. 

3. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają dobrowolną  zgodę  na ich 

przetwarzanie przez CNiB „Żak” Sp. z o.o. jako administratora danych przez czas 

trwania promocji oraz czas niezbędny do wydania biletów do kina. 

4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) oraz o tym, że  wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 



5. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem powołanego przez niego 

inspektora ochrony danych, dostępnego w kontakcie mailowym pod adresem 

iod@zak.edu.pl. Szczegółowe informacja dotyczące przetwarzania i realizacji 

uprawnień wynikających z przepisów prawa znajdują się pod adresem 

www.zak.edu.pl/rodo 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu  

w każdym czasie bez podania przyczyny, oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, 

o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i jest 

przechowywany w siedzibie Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji zobowiązań powstałych na mocy niniejszej 

promocji rozstrzygać będą strony w sposób polubowny; w razie niemożności 

polubownego rozstrzygnięcia sprawy, orzekać będzie właściwy sąd powszechny. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2022roku. 

 

http://www.zak.edu.pl/rodo

