REGULAMIN PROMOCJI „ADIT: Python o 40% taniej”
§1 INFORMACJE OGÓLNE
1. ADIT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000729995, posiadająca nr NIP: 676-254-85-44, Regon 38007997800000, zwana dalej
„Organizatorem” jest centrum kompetencyjnym oferującym produkty objęte promocją, zwane dalej
Produktami.
2. ADIT Sp. z o.o., jest organizatorem promocji „ADIT: Python o 40% taniej” na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie, zwane dalej „Promocją”.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.06.2020 i będzie trwać do dnia 1.07.2020 włącznie i dotyczy
szkoleń zakupionych w tym terminie.
4. Promocja odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Nie łączy się z innymi promocjami.

§2 UCZESTNICY PROMOCJI
1. W Promocji może wziąć udział – jako Uczestnik Promocji – potencjalny uczestnik szkoleń lub jego
przedstawiciel w postaci pracodawcy, który zakupi Produkty objęte Promocją w okresie trwania
Promocji.
2. Uczestnikiem Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora.
§3 ZASADY PROMOCJI
1. Promocja dotyczy zakupu szkoleń „Wprowadzenie do Pythona”, „Python Zaawansowany” oraz
„Wprowadzenie do Machine Learning”.
2. Przy jednoczesnym zakupie minimum 2 takich samych wbranych szkoleń (§3 pkt. 1) na ten sam
termin lub jej wielokrotności to jest na przykład 4, 6, 8 itd., otrzymuje zniżkę 40% na wybrany pakiet
szkoleń. Promocja jest aktywna przy zakupie minimum 2 takich samych szkoleń wielokrotności tej
liczby. Jeśli łączna liczba zakupionych szkoleń nie jest wielokrotnością liczby 2, pozostałe szkolenia
nie są objęte Promocją.
3. Chęć zakupu szkoleń w ramach Promocji klient zgłasza mailowo na pocztę elektroniczną
kontakt@adit.pl lub podaje kod „promo40” przy zakupie szkolenia przez stronę internetową adit.pl.
4. Po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w §3 pkt. 2-4 klient otrzymuje zniżkę opisaną w §3
pkt. 2.
5. Uczestnik Promocji jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia każdego Uczestnika z udziału w Promocji w trakcie
trwania Promocji, jeżeli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Promocji, narusza jego zasady,
dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania bądź zaniechania niezgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z
wyłączeniem z udziału w Promocji.

§4 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROMOCJI
1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki Promocji opisane w §3 pkt. 2-3 niniejszego regulaminu,
uzyska prawo do otrzymania nagrody wyszególnionej w §3 pkt. 5.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik Promocji poprzez fakt wzięcia udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie na
potrzeby realizacji Promocji, danych przekazanych Organizatorowi Promocji w zgłoszeniu
rejestracyjnym opisanym w §2 i jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
2. Organizator oświadcza, iż przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie przez niego danych
osobowych, o których mowa w ust. 1 będzie następowało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo
ich poprawiania.
§6 PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Reklamacje dotyczące zakupu szkoleń mogą być składane pisemnie.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w
formie pisemnej na adres Organizatora Promocji z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja Promocyjna
ADIT” do dnia 14 lipca 2020 r.
3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika Promocji reklamacji zostaje wydana przez
Organizatora Promocji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie wysłana do
Uczestnika Promocji.
§7 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
1. Za wyjątkiem ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu, wszelkie ewentualne roszczenia z
tytułu Promocji przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej www.bakotech.pl, www.adit.pl
oraz, na życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, jedynie na korzyść
Uczestników i z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już
nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem
w życie na stronie internetowej www.bakotech.pl oraz www.adit.pl
3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu Promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. W sprawach związanych z interpretacją i wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu
właściwy jest sąd siedziby Organizatora Promocji.
6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

