
Regulamin Promocji “Black Friday w Mester”

Postanowienia ogólne Regulaminu

1.1. Promocja działa pod nazwą „Black Friday w Mester” (dalej „Promocja”).
Miejscem promocji jest strona internetowa www.mester.pl prowadzona przez firmę
Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27
Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000755243, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7831791077, REGON
381661640. (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2. Regulamin określa zasady organizacji Promocji „Black Friday w Mester”, określa
również prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

1.4. W Promocji można wziąć udział jednokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1.
dokonując zakupów kursu językowego według zasad określonych w pkt.3.

2. Czas trwania Promocji

2.1. Sprzedaż kursów językowych oferowanych przez Organizatora objętych
Promocją rozpocznie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 08:00, a zakończy w
dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 23:59.

2.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych
oferowanych kursów językowych z Promocji.

2.3. Zakup kursów językowych objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie
uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji

3.1. Promocja obejmuje tylko wybrane kursy językowe tj.

http://www.mester.pl/


A) Indywidualny kurs językowy online z języka norweskiego w wymiarze 15 godzin
zajęć lub innych wymiarach czasowych wskazanych na stronie internetowej
Organizatora w zakładce CENNIK (https://mester.pl/cennik/)

B) Indywidualny kurs językowy online z języka duńskiego w wymiarze 15 godzin
zajęć lub innych wymiarach czasowych wskazanych na stronie internetowej
Organizatora w zakładce CENNIK (https://mester.pl/cennik/)

C) Indywidualny kurs językowy online z języka szwedzkiego w wymiarze 15 godzin
zajęć lub innych wymiarach czasowych wskazanych na stronie internetowej
Organizatora w zakładce CENNIK (https://mester.pl/cennik/)

3.2. Dokonując zakupu kursu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2.
Uczestnik może skorzystać z rabatu, który jest zdefiniowany indywidualnie dla
każdego produktu włączonego do Promocji. Rabat naliczany jest od cen regularnych
kursów i nie zależy od liczby nabywanych kursów.

3.2.1. Regularną cenę kursów z wymienionych w pkt 3.1 oblicza się w ten sposób,
że mnoży się liczbę godzin zajęć przez cenę jednej godziny zajęć w kwocie 120 zł
(np. 15 godzin x 120 zł = 1800,00 zł)

3.2.2. Rabat, o którym mowa w pkt 3.2. wynosi 100 zł od całości ceny określonego
kursu, o których mowa w punkcie 3.1.

3.2.3. Promocyjna cena kursów językowych w Promocji z pkt. 3.1 wynosi np.
15x120=1800 zł minus rabat 100 zł = 1700,00 zł - dla kursu w wymiarze 15 godzin
zajęć (inne poszczególne wymiary oblicza się analogicznie do podanego w
Regulaminie przykładu).

3.2.4. Cenę, o której mowa powyżej wnosi się płatnością jednorazową lub w dwóch
równych ratach w terminach uzgodnionych z Organizatorem.

3.3. Promocja przeprowadzana jest za pośrednictwem strony Internetowej
www.mester.pl przy pomocy zapisów przez specjalny formularz “Black Friday”
udostępniony na stronie internetowej:

Formularz: https://mester.langlion.com/forms/black-friday-w-mester

http://www.mester.pl/
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3.4. Możliwość skorzystania z Promocji jest równoznaczne z wypełnieniem
formularza chęci kupna kursu językowego zgodnie z pkt 3.3. w terminie trwania
Promocji.

3.5. W Promocji można wziąć udział tylko raz. Promocja jest ograniczona czasowo
jak i posiada ograniczoną liczbę kursów językowych w Promocji tj.

5 kursów językowych z pkt. 3.1. podpunkt A, 5 kursów językowych z pkt 3.1
podpunkt B, 5 kursów językowych z pkt. 3.1. podpunkt C.

Po wyczerpaniu określonych kursów w stosunku do danego punktu Promocja ustaje.
Decyduje kolejność zgłoszeń/przesłania formularza.

3.6. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do podjęcia zajęć/kursu językowego z pkt.
3.1 w terminie do 12.12.2022 r. tj. ustali z Organizatorem termin zajęć, dokona
płatności lub ustali z Organizatorem termin ich dokonywania, rozpocznie pierwsze
zajęcia. Tym samym Uczestnik zobowiązuje się, że zajęcia zakończą się w
maksymalnym terminie do 31.05.2023 r. Uczestnik z Organizatorem mogą określić to
w sposób odmienny.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

4.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie
następujące warunki:

4.1.1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4.1.3. W czasie trwania Promocji dokona zakupu kursu jako osoba fizyczna, a nie
jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).

4.2. W Promocji nie mogą brać udziału:

4.2.1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.3. W Promocji można wziąć udział tylko jeden raz.

5. Reklamacje



5.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Organizatora z dopiskiem „Mesterowy Black Friday” w czasie trwania Promocji oraz
14 dni po jej zakończeniu.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego
dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i datę zakupu kursu w
Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie Regulaminu i
obowiązujących przepisów prawnych miejsca siedziby Organizatora.

5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listownie na adres
wskazany w Reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.6. Niepełne dane, które spowodują brak możliwości weryfikacji przez Organizatora
osoby dokonującej Reklamacji skutkują negatywnym wynikiem Reklamacji bez
poinformowania osoby dokonującej Reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną
mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w
jego siedzibie. Regulamin dostępny jest 16 dni od jego wejścia w życie.

6.3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu przed oraz w trakcie
trwania Promocji.

6.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z Promocją będą rozwiązywane w sposób
polubowny. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sądem
właściwym rozstrzygania sporu jest Sąd miejsca siedziby Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie o godz. 08:00 dnia 25.11.2022 r.


