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REGULAMIN PROMOCJI „Pole ć Znajomego” 
 

§1 Opis oferty promocyjnej 
 

1. Z promocji może skorzystać każda osoba lub firma, która zarekomenduje 
usługę szkoleniową w ProEdukacji, (zwana dalej osobą rekomendującą) 
oraz osoba/osoby przez nią polecone, zamawiające usługę szkoleniową w 
ProEdukacji 
(zwane dalej osobą poleconą/osobami poleconymi). 
2. Promocja jest ściśle powiązana z koniecznością zawarcia umowy na 
realizację usługi szkoleniowej pomiędzy ProEdukacja, a osobą poleconą. 
Poprzez zawarcie umowy rozumiane jest wysłanie do ProEdukacji 
odpowiednich formularzy zgłoszeniowych i uiszczenie opłaty za daną 
usługę. 
3. W przypadku zawarcia umowy na realizację usługi szkoleniowej 
pomiędzy ProEdukacja, a osobą poleconą, rekomendujący uzyskuje 
możliwość otrzymania jednorazowego rabatu pieniężnego na dowolne 
szkolenie 
organizowane przez ProEdukacje. Rabat jest zależny od ilości osób 
poleconych. 
4. W ramach promocji można uzyskać następujące rabaty pieniężne: 
Liczba osób poleconych Rabat na szkolenie 
 

1 osoba to opust w wysokości 10% od ceny podstawowej 
2 osoby to opust w wysokości 20% od ceny podstawowej 
3 osoby to opust w wysokości 30% od ceny podstawowej 
4 osoby to opust w wysokości 40% od ceny podstawowej 

    5 osób to opust w wysokości 50% od ceny podstawowej 
 
5. W przypadku gdy liczba osób poleconych przekracza jedną osobę, aby 
uzyskać odpowiedni rabat, okres czasu pomiędzy zaproszeniem pierwszej i 
ostatniej osoby, nie może przekraczać 6 miesięcy kalendarzowych. 
6. Aby uczestniczyć w promocji, należy poinformować o tym ProEdukacje 
podczas zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu osób poleconych. Informacja 
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tego typu może być zarówno podana przez osobę rekomendującą, bądź 
osoby polecone. 
7. Terminy szkoleń muszą być zgodne z podanym harmonogramem 
ProEdukacji. 
 

§2 Oferta promocyjna 
 
1. Zakup usług w ramach oferty promocyjnej (w tym przypadku usługi 
szkoleniowej) jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień 
niniejszego regulaminu. 
2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym 
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą. 
3. ProEdukacja poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, 
na których umieszcza informacje o ofercie promocyjnej. 
 

 
 

§3 Czas trwania promocji 
 

1. Oferta promocyjna trwa od 1 lipca 2012 do odwołania. 
2. ProEdukacja zastrzega możliwość zakończenia akcji promocyjnej w 
każdym czasie bez podania przyczyny. 
 

§4 Postanowienia końcowe 
 
1. Rabat nie uwzględnia ceny egzaminu po szkoleniu, jeżeli jest on płatny 
osobno (dotyczy to zarówno szkoleń autorskich jak i szkoleń 
autoryzowanych). 
2. Jedna osoba polecona, może być przypisana tylko jednej osobie 
rekomendującej. Jednej osobie rekomendującej może być przypisana 
nieograniczona ilość osób poleconych. 
3. Każdorazowy udział w promocji oraz informacja o przysługujących i 
wykorzystanych rabatach, są odnotowywane przez ProEdukacje i 
informacje te są dostępne pod nr 32 308 82 82. 
4. W promocji można uczestniczyć nieograniczoną ilość razy. 


