
REGULAMIN PROMOCJI
„Zyskaj do 3600 zł”
(dalej regulamin)

DOTYCZY PLACÓWEK: ul. Czajki 32F, Gliwice (żłobek); ul. Sztabu Powstańczego 4, Gliwice
(żłobek); ul. Paderewskiego 56c, Gliwice (żłobek).

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 nowych rodziców i opiekunów prawnych dzieci,

nazywanych dalej Nowymi Klientami, którzy podpiszą umowę o świadczenie usług

opiekuńczych (opieka w żłobku) z Organizatorem i dopełnią wszelkich formalności w

okresie od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r. oraz obecnych rodziców i opiekunów

prawnych, nazywanych dalej Obecnymi Klientami, którzy od 01.09.2022 r. będą

kontynuować współpracę z Organizatorem (łącznie zwani Uczestnikami Promocji).

3. Kwota rabatu wynosi maksymalnie 300,00 zł brutto miesięcznie i odpowiada

maksymalnej kwocie dotacji z Urzędu Miasta Gliwice.

4. Przyznany rabat w wysokości 300,00 zł brutto naliczany jest miesięcznie od opłaty

podstawowej i będzie obowiązywać w okresie od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r. z

zastrzeżeniem punktów 5, 6, 8.

5. Rabat zostanie naliczony od opłaty podstawowej maksymalnie za okres od dnia

1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

6. W przypadku przyznania przez Urząd Miasta Gliwice dotacji na rok szkolny 2022/

2023 od chwili przyznania dotacji kwota rabatu zostaje zmniejszona do różnicy

pomiędzy kwotą 300,00 zł brutto a wysokością przyznanej dotacji. W przypadku

przyznania dotacji z mocą wsteczną zostanie ona zaliczona na poczet przyznanego

rabatu, co oznacza, że za ten okres kwota opłaty podstawowej nie zostanie

dodatkowo skorygowana o wysokość przyznanej dotacji, a jednocześnie Uczestnik



Promocji nie będzie zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy wysokością rabatu, a

przyznanej dotacji.

7. Rabat jest przyznawany za okres, w którym dziecko uczęszcza do placówki zgodnie z

obowiązującą umową o świadczenie usług w zakresie opieki żłobkowej, której

realizacja rozpocznie się przed 31.08.2023 r. W przypadku realizacji umowy przez

niepełny miesiąc lub niepełne miesiące rabat będzie naliczany proporcjonalnie.

8. W ramach promocji dla Nowych Klientów oraz Obecnych Klientów, którzy spełnią

warunki wskazane w niniejszym regulaminie, miesięczna opłata podstawowa

zostanie obniżona o maksymalnie 300,00 zł brutto.

9. Promocja może łączyć się z innymi za wyraźną zgodą Organizatora. Organizator ma

prawo przedłużyć promocję po okresie jej obowiązywania, wystarczy, że powiadomi

o terminie przedłużenia na stronie internetowej lub na profilu Facebook.

10. Regulamin promocji „Zyskaj do 3600 zł” jest dostępny na stronie internetowej

www.krainaodkrywcy.pl oraz w placówkach objętych promocją.

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

należy składać na adres: marketing@krainaodkrywcy.pl.

12. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.

13. Wszelkie nieuregulowane kwestie podlegają zapisom i rozstrzygnięciom Kodeksu

Cywilnego.


