
Regulamin oferty promocyjnej „promocja z polecenia”

I. Postanowienia ogólne 
1. Przewidziana niniejszym Regulaminem oferta promocyjna prowadzona jest 

pod nazwą „promocja z polecenia”.
2. Organizatorem oferty promocyjnej jest Akademia Sztuki Masażu MENOS z 

siedzibą  w Katowicach.  Placówka posiada wpis  do ewidencji  prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta Katowice, jako niepubliczna placówka kształcenia 
ustawicznego, zaświadczenie nr 8/2008  oraz wpis do  do rejestru instytucji 
szkoleniowych  w  Wojewódzkim  Urzędzie  Pracy  w  Katowicach,  nr 
ewidencyjny: 2.24/00276/2008.

3. Regulamin  oferty  promocyjnej  dostępny  jest  do  wglądu  w  biurze 
organizatora promocji, w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 5 lok 27, oraz 
na stronie internetowej www.akademiamasazu.pl

II. Opis oferty promocyjnej
1. Oferta  promocyjna  skierowana  jest  do  wszystkich  Kursantów  Akademii 

Sztuki Masażu MENOS, którzy polecili nasze szkolenia osobom trzecim, a ci 
powołali się na  osobę polecającą z imienia i nazwiska w momencie zapisu 
na wybrane szkolenie. 

2. Promocja  polega  na  przyznaniu  Kursantowi,  który  polecił  jak  również 
Kursantowi który skorzystał z polecenia zniżki w wysokości:
- osoba, która wcześniej korzystała z naszych szkoleń i poleciła je osobie 
nowej - uzyska  zniżę w wysokości  100 zł do wykorzystania przy kolejnym 
szkoleniu,
-  osoba  nowa,  która  przy  zapisie  poda  imię  i  nazwisko  Kursanta,  który 
polecił jej nasze szkolenia uzyska 50 zł zniżki.

3. Aby uzyskać  zniżkę  na szkolenie, konieczne  jest,  aby  przy  zapisie nowy 
Kursant powołał się na osobę polecającą. W przeciwnym wypadku rabat nie 
zostanie naliczony.

4. Zniżka jest jednorazowa i dotyczy każdej nowej poleconej osoby.
5. Osobą z polecenia nie może być osoba, która już wcześniej ukończyła jakiś 

kurs w Akademii Sztuki Masażu MENOS.

III. Czas trwania promocji
1. Oferta promocyjna trwa od 10.04.2013 r. do odwołania.
2. Organizator ma prawo zakończyć lub zmienić zasady oferty promocyjnej, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
3. O nowym zakresie oferty promocyjnej Organizator poinformuje na stronie 

internetowej, na której umieszcza informacje o ofercie.

 IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe 

zasady oferty promocyjnej.
2. Warunków  tej  oferty  promocyjnej  nie  można  łączyć  z  innymi  ofertami 

promocyjnymi lub zniżkami.

http://www.akademiamasazu.pl/

