REGULAMIN PROMOCJI
„Jeden miesiąc GRATIS dla nowych klientów MathRiders”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod
nazwą: „Jeden miesiąc GRATIS dla nowych klientów MathRiders” (Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest ogólnopolska sieci szkół nauczania matematyki MathRiders Polska z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kameliowej 23, 05-077 Warszawa (Organizator).
3. Promocja trwa od 16 czerwca 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.
4. Promocja dotyczy zapisu się na wybrany kurs MathRiders w roku szkolnym 2022/2023.
5. Promocją objęte są kursy na wszystkich poziomach MathRiders, które odbywają się w placówkach
Organizatora.
6. Promocja skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, każdej osoby fizycznej (Uczestnik), która
nigdy wcześniej nie uczestniczyła w żadnym kursie MathRiders.
7. Warunkiem udziału w Promocji jest zapis na wybrany kurs poprzez wypełnienie przez Uczestnika
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie mathriders.pl
8. Podstawowe ceny kursów podane są w placówce.
9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami dostępnymi w placówce.
II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Uczestnikowi, który w Okresie Promocji zapisze się na wybrany kurs przysługuje rabat - ostatnia
rata miesięczna rocznego kursu za darmo.
2. Rabat przysługuje tylko Uczestnikowi, który ukończy cały kurs MathRiders. Promocja obejmuje
uczestnika kursu, który rozpocznie go we wrześniu 2022 i zakończy w czerwcu 2023. W takim
przypadku, miesiąc czerwiec 2023 jest bezpłatny.
3. Nie można przenieś prawa do rabatu na osoby trzecie.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać mailowo na adres
Organizatora: kontakt@mathriders.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne
do udzielenia mu odpowiedzi.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego
Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty
elektronicznej podanej w zgłoszeniu.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z
przyczyn techniczno – organizacyjnych.
2. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do kwoty odpowiadającej
wartości ostatniego miesiąca kursu.
3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Organizatora.
6. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora, na
stronie https://mathriders.pl/

