
REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ

„OPŁATA STARTOWA TYLKO ZA 1 ZŁ BRUTTO DO 28.02.2022”

DOTYCZY PLACÓWEK: ul. Przewóz 40, Kraków (żłobek); ul. Strycharska 10, Kraków
(żłobek i przedszkole); ul. Pogodna 17, Gliwice (żłobek i przedszkole); Al. Korfantego 138,
Katowice (żłobek); ul. Wrocławska 54, Katowice (żłobek); ul. Wolności 199, Zabrze
(żłobek)

1. Organizatorem promocji jest „Kraina Odkrywcy sp. z o.o.”, ul. Bronowicka 86/2,

30-091 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia,

XI Wydział KRS NIP: 6772396805, KRS: 0000593860 prowadząca sieć żłobków i

przedszkoli Kraina Odkrywcy (dalej organizator);

2. Promocja skierowana jest do rodziców i prawnych opiekunów dzieci, którzy

podpiszą umowę o świadczenie usług opiekuńczych (opieka w żłobku lub

przedszkolu) z organizatorem i dopełnią wszelkich formalności w okresie od

11.02.2022 do 28.02.2022 r.

3. Maksymalny termin początku realizacji umowy, liczony jako pierwszy dzień

rozpoczęcia pobytu dziecka w placówce, nie może przekroczyć 31.03.2022r.

4. Promocja dotyczy tylko nowo zawartych umów o świadczenie usług w zakresie

opieki żłobkowej lub w zakresie wychowania przedszkolnego, tym samym nie

dotyczy przedłużanych umów.

5. W ramach promocji dla rodziców lub opiekunów prawnych, którzy spełnią

warunki wskazane w niniejszym regulaminie, opłata startowa zostanie obniżona

do 1,00 zł brutto (jeden zł brutto).

6. W przypadku niezrealizowanego umówionego spotkania z dyrektorem placówki,

dyrektor powyższej placówki, po kontakcie rodzica, umówi kolejne 2 terminy,

które zawierać się będą w ciągu 10 dni roboczych następujących po dacie

niezrealizowanego spotkania. Warunkiem wyznaczenia 2 alternatywnych dat

spotkań jest zgłoszenie chęci podpisania umowy przez rodzica do dyrektora
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placówki przed upływem terminu 28.02.2022r. i osobiste przybycie rodzica do

placówki w wyznaczonym terminie.

7. Promocje nie mogą się ze sobą łączyć. Organizator ma prawo przedłużyć

promocję po okresie jej obowiązywania, wystarczy, że powiadomi o terminie

przedłużenia na stronie internetowej lub na profilu Facebook.

8. Regulamin promocji „OPŁATA STARTOWA TYLKO ZA 1 ZŁ BRUTTO DO 28.02.2022”

jest dostępny na stronie internetowej www.krainaopdkrywcy.pl oraz w

placówkach sieci w całym kraju.

9. Wszelkie reklamacje i sporne kwestie będą załatwiane polubownie. Reklamacje

należy składać na adres: marketing@krainaodkrywcy.pl.

10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.

11. Wszelkie nieuregulowane kwestie podlegają zapisom i rozstrzygnięciom Kodeksu

Cywilnego.
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REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ

„OPŁATA STARTOWA TYLKO ZA 1 ZŁ BRUTTO DO 28.02.2022”

DOTYCZY PLACÓWEK: ul. Drukarska 3, Kraków (żłobek); ul. Jana Piltza 42, Kraków (żłobek
i przedszkole); ul. Królewska 55, Kraków (żłobek); ul. Odmętowa 97, Kraków (żłobek i
przedszkole); os. Kombatantów 9, Kraków (żłobek); ul. Dąbrowskiego 20, Kraków
(żłobek); ul. Braci Mniejszych 4, Katowice (żłobek); ul. Kotlarza 6, Katowice (żłobek); ul.
Czajki 32F, Gliwice (żłobek); ul. Sztabu Powstańczego 4, Gliwice (żłobek); ul.
Paderewskiego 56c, Gliwice (żłobek i przedszkole), ul. Wieniawskiego 143a, Rzeszów
(przedszkole); ul. Popiełuszki 36, Sosnowiec (żłobek); ul. Pułaskiego 49, Bytom (żłobek i
przedszkole); ul. Strzelców Bytomskich 129, Bytom (żłobek i przedszkole)

1. Organizatorem promocji jest Grzegorz Jasiński prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą GINT Grzegorz Jasiński, ul. Bronowicka 86/2, 30-091

Kraków, NIP: 7342922019 prowadzący sieć żłobków i przedszkoli Kraina

Odkrywcy (dalej organizator);

2. Promocja skierowana jest do rodziców i prawnych opiekunów dzieci, którzy

podpiszą umowę o świadczenie usług opiekuńczych (opieka w żłobku lub

przedszkolu) z organizatorem i dopełnią wszelkich formalności w okresie od

11.02.2022 do 28.02.2022 r.

3. Maksymalny termin początku realizacji umowy, liczony jako pierwszy dzień

rozpoczęcia pobytu dziecka w placówce, nie może przekroczyć 31.03.2022r.

4. Promocja dotyczy tylko nowo zawartych umów o świadczenie usług w zakresie

opieki żłobkowej lub w zakresie wychowania przedszkolnego, tym samym nie

dotyczy przedłużanych umów.

5. W ramach promocji dla rodziców lub opiekunów prawnych, którzy spełnią

warunki wskazane w niniejszym regulaminie, opłata startowa zostanie obniżona

do 1,00 zł brutto (jeden zł brutto).

6. W przypadku niezrealizowanego umówionego spotkania z dyrektorem placówki,

dyrektor powyższej placówki, po kontakcie rodzica, umówi kolejne 2 terminy,

które zawierać się będą w ciągu 10 dni roboczych następujących po dacie

Sieć edukacyjna Kraina Odkrywcy| ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
tel./fax +48 12 633 33  67 | e-mail: biuro@krainaodkrywcy.pl | www.krainaodkrywcy.pl

http://www.krainaodkrywcy.pl


niezrealizowanego spotkania. Warunkiem wyznaczenia 2 alternatywnych dat

spotkań jest zgłoszenie chęci podpisania umowy przez rodzica do dyrektora

placówki przed upływem terminu 28.02.2022r. i osobiste przybycie rodzica do

placówki w wyznaczonym terminie.

7. Promocje nie mogą się ze sobą łączyć. Organizator ma prawo przedłużyć

promocję po okresie jej obowiązywania, wystarczy, że powiadomi o terminie

przedłużenia na stronie internetowej lub na profilu Facebook.

8. Regulamin promocji „OPŁATA STARTOWA TYLKO ZA 1 ZŁ BRUTTO DO 28.02.2022”

jest dostępny na stronie internetowej www.krainaopdkrywcy.pl oraz w

placówkach sieci w całym kraju.

9. Wszelkie reklamacje i sporne kwestie będą załatwiane polubownie. Reklamacje

należy składać na adres: marketing@krainaodkrywcy.pl.

10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.

11. Wszelkie nieuregulowane kwestie podlegają zapisom i rozstrzygnięciom Kodeksu

Cywilnego.
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