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Regulamin promocji 

„Pakiet 1000 zł”  
(28.10.2019 – 20.12.2019) 

§ 1 
Organizator 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Pakiet 1000 zł” (zwanej dalej „Promocja”) jest 
spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym 
w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres 
e-mail: wsip@wsip.com.pl numer telefonu  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem 
telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług 
telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem 
telefonu), prowadząca Szkołę Języków Obcych ProfiLingua, zwana dalej „WSiP”. 

2. Promocja trwa od godziny 9:00 28 października 2019 roku do godziny 18:00 20 grudnia 2019 
roku. 

§ 2 
Definicje 

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

a) Promocja – akcja promocyjna „Pakiet 1000 zł”, której organizatorem jest WSiP, szczegółowe 
zasady Promocji określone są w Regulaminie, 

b) Pakiet – pakiet o wartości 1000 zł brutto, który obejmuje: 

i. 300 zł do wykorzystania w okresie Promocji (1) na zakup 10 lekcji (45-minutowych) w 
ramach drugiego kursu języka angielskiego albo niemieckiego na poziomie 
podstawowym1 albo (2) na zakup dostępu do platformy edukacyjnej Pearson 
prowadzonej pod adresem www.pearsonelt.com/myenglishlab, na okres trwania 
kursu rocznego, o którym mowa w § 3 ust 1 lit. a) Regulaminu; oraz 

ii. 600 zł do wykorzystania w okresie Promocji na Skills Developement Academy, w 
ramach którego Uczestnik Promocji otrzyma 8 plików elektronicznych z 
dedykowanymi nagraniami o charakterze dydaktycznym; oraz 

iii. bon podarunkowy na okaziciela o wartości 100 zł, ważny do dnia 30 września 2020 
roku, uprawniający do zniżki przy zakupie dowolnego kursu z oferty WSiP2.  

c) Placówka ProfiLingua - znajdująca się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej placówka Szkoły 
Języków Obcych ProfiLingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na 
zasadach określonych w Regulaminie,  

                                                           
1
 Z wyłączeniem kursów Disney English. 

2
 Z wyłączeniem kursów Disney English. 

http://www.pearsonelt.com/myenglishlab
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d) Regulamin- niniejszy Regulamin, 

e) Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności 
prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem 
umowę na dowolny grupowy roczny kurs językowy i która bierze udział w Promocji na 
zasadach określonych w Regulaminie w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. 
(w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową); 

§ 3 
Zasady Promocji 

1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji Pakietu, do wykorzystania w ramach 
oferty Organizatora, pod warunkiem:  

a. zawarcia z WSiP w okresie trwania Promocji w Placówce ProfiLingua umowy na 
dostępny w ofercie WSiP grupowy roczny kurs językowy (z wyłączeniem kursów Disney 
English); 

b. oświadczenia przez Uczestnika Promocji w Placówce Profi Lingua o chęci skorzystania z 
Promocji i potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Regulaminu, oraz ewentualnie – 
w zależności od dokonanego w ramach Pakietu wyboru – 

c. zawarcia z WSiP umowy na 10 lekcji  w okresie trwania Promocji w ramach dostępnych 
kursów (z wyłączeniem kursów Disney English).   

2. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z 
późn. zm.). 

3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje we wszystkich 
Placówkach ProfiLingua. Aktualna Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie 
udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta jest w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu. 

4. Promocja nie dotyczy i nie ma zastosowania do kursów Disney English. 

5. Uczestnikiem Promocji nie może byd pracownik WSiP.  

6. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystad z Promocji tylko jeden raz. 

7. Pakiet w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

       § 4 
Zasady realizacji Pakietu i wykorzystania uprawnieo 

[Zakup 10 lekcji] 
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1. Wykup w ramach Pakietu 10 lekcji oznacza możliwośd udziału w 10 kolejnych zajęciach (2 x 2 
lekcje w tygodniu przez kolejno następujące po sobie tygodnie), w istniejących lub 
nowotworzonych grupach otwartych, przy czym nie jest możliwe częściowe wykorzystanie lekcji 
na różne kursy. Harmonogram ww. 10 zajęd określony będzie szczegółowo w ww. umowie na 10 
lekcji.   

2. Uczestnik Promocji nie będzie zobowiązany do wykupienia / kontynuowania kursu, z którego 
skorzysta w ramach umowy na 10 lekcji. Kontynuacja nauki w ramach danego kursu, po 
zrealizowaniu 10 lekcji objętych umową, wymagała będzie zawarcia nowej umowy na kolejne 
zajęcia. 

3. W przypadku likwidacji grupy wybranego przez Uczestnika Promocji kursu - co może nastąpid w 
ciągu pierwszych trzech tygodni od daty rozpoczęcia zajęd danego kursu w danym semestrze 
nauki, jeżeli liczebnośd grupy wynosi mniej niż 60 % stanu maksymalnego określonego w umowie 
na 10 lekcji – Uczestnik Promocji ma prawo do odbycia niewykorzystanej liczby lekcji z 10 lekcji 
na innym wybranym kursie, w którym będą wolne miejsca w grupie, pod warunkiem zawarcia w 
Placówce ProfiLingua, nie później niż w ciągu 3 tygodni od likwidacji grupy kursu, którego dotyczy 
umowa na 10 lekcji, aneksu do tej umowy, wskazującego w której Placówce ProfiLingua, w 
ramach którego kursu posiadającego wolne miejsca w grupie i w jakich dniach Uczestnik Promocji 
odbywał będzie ww. niewykorzystane lekcje. 

[Dostęp do platformy edukacyjnej i otrzymanie materiałów dydaktycznych] 

4. Korzystanie z platformy edukacyjnej Pearson (w przypadku wyboru przez Uczestnika Promocji w 
ramach Pakietu tej możliwości) wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu platformy, w tym 
regulaminu platformy zewnętrznego dostawcy usług.  

5. Udostępnienie plików w ramach Skills Development Academy zostanie dokonane poprzez 
przesłanie ich za pośrednictwem email, w którym Uczestnik Promocji otrzyma link do dysku 
googledrive. Udostępnione pliki elektroniczne będą zapisane w formacie mp4.  

6. Uczestnik Promocji ma prawo korzystania z otrzymanych od WSiP w związku z Promocją mate-
riałów dydaktycznych (w tym w formie elektronicznej, w szczególności znajdujących się w 
zasobach elektronicznych platformy edukacyjnej i innych, udostępnionych Uczestnikowi 
Promocji)  w ramach dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do 
korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod 
rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach 
dydaktycznych, w szczególności nie może korzystad z tych materiałów w celach komercyjnych. 

[Realizacja bonu podarunkowego] 

7. Bon podarunkowy oferowany w ramach Pakietu uprawnia wyłącznie do jego realizacji na 
zasadach określonych w Regulaminie. 

8. Bon podarunkowy oferowany w ramach Pakietu uprawnia jego okaziciela do jednokrotnego 
wykorzystania przy zakupie dowolnego kursu z oferty WSiP (z wyłączeniem kursów Disney 
English), przy spełnieniu łącznie następujących warunków: 
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a. osoba okaże oryginalny bon w Placówce ProfiLingua przed zawarciem ze WSiP umowy  i 
przekaże go personelowi Placówki ProfiLingua, oraz 

b. oświadczy w Placówce ProfiLingua, przed zawarciem umowy, że chce skorzystad z 
Promocji, oraz 

c. potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu i zawrze z WSiP w Placówce 
ProfiLingua odpowiednią umowę. 

9. Bon podarunkowy może zostad wykorzystany przez okaziciela do dnia 30 września 2020 roku. Po 
tej dacie bon traci ważnośd i nie będzie mógł zostad zrealizowany. Po zawarciu umowy, bon nie 
będzie podlegał zwrotowi okazicielowi. 

§ 5 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosid do WSiP: pisemnie lub osobiście (na adres: 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 
Warszawa, lub na adres dowolnej Placówki ProfiLingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888. 
(opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z 
planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca 
połączenie z ww. numerem telefonu) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com. 

2. WSiP rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie 
później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację WSiP przekaże 
osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku. 

§ 6 
Postanowienia koocowe 

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP z wyjątkiem 
przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania 
rabatu. 

2. W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSiP za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umów, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają 
postanowienia zawartych umów, postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży umowy na kurs 
stanowiące integralną częśd umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta. 

3. Regulamin jest dostępny oraz możliwy do pobrania w Placówkach Profi-Lingua oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.profilingua.pl/regulaminy 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w paragrafie 6 (Dane Osobowe) 
Ogólnych warunków sprzedaży (OWS). 
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                                                                                    Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem 

 

                                                                                                      data…………..podpis…………………………. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Pakiet 1000 zł”– Lista Placówek ProfiLingua, w których 
możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji „Pakiet 1000 zł”  na zasadach określonych w  niniejszym 
Regulaminie Promocji. 

Białystok  ul. Sienkiewicza 3, tel. 85 741 69 30 

Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774 

Bydgoszcz ul. Focha 4, tel. 605 112 186 

Bytom  pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 096 

Chełm  ul. Popiełuszki 17, tel. 82 565 23 50 

Częstochowa  ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15, tel. 34 361 19 06 

Elbląg  Al. Armii Krajowej 7-8, tel. tel. 55 232 70 49 

Gdaosk  ul. Wały Jagiellooskie 26/5, tel 58 321 75 50 

Gdaosk  ul. Grunwaldzka 82, tel. 58 767 72 25 

Gdynia  ul. Świętojaoska 64/4, tel. 58 621 08 37 

Gliwice  ul. Wyszyoskiego 12, tel. 32 331 42 91 

Gniezno   ul. B. Chrobrego 11, tel. 61 428 46 76 

Kalisz  ul. Al. Wolności 6, tel. 62 757 25 20 

Katowice  ul. Młyoska 23, tel. 32 253 05 19 

Kielce   ul. Warszawska 5, tel. 661 111 715 

Kraków  ul. Podwale 6 i 7, tel. 12 426 16 01 

Kraków  ul. Lubostroo 15, tel. 726 410 087  

Legnica  ul. Rynek 33, tel. 76 856 51 34 

Lublin  al. Racławickie 6, tel. 81 534 86 23 

Łódź  ul. Piotrkowska 72, tel.511 069 497 

Poznao  ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62 

Poznao  ul. Słowiaoska 55c , tel. 726 410 080 

Rzeszów  ul. Rynek 15, tel. 605 110 144 
Sosnowiec ul. Warszawska 12, tel. 32 266 39 39 

Szczecin  Pl. Brama Portowa 4, tel.  91 434 24 97 
Toruo  ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 456 
Warszawa  ul. Marszałkowska 104/122, tel. 22 551 44 55 

Warszawa  ul. Lazurowa 14, tel. 22 664 71 70 

Warszawa ul. Zielna 41/43, tel22 628 70 04 

Warszawa al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04 

Warszawa ul. Wałbrzyska 11, tel. 22 549 92 05 

Warszawa al. Reymonta 12a, tel. 22 639 76 05 

Warszawa ul. Światowida 18, tel.22 743 50 05 

Warszawa ul. Kondratowicza 37, tel. 602 220 938 

Warszawa ul. Powsioska 34, tel. 22 858 36 00 

Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 22 644 58 68 

Wrocław  ul. Kuźnicza 43/45, tel. 71 344 47 74 

Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 19, tel. 68 327 09 80 

 

 

 


