
Regulamin Promocji – Chèque – cadeau „première
minute”

z dnia 04.05.2017

1. Organizatorem  promocji  Chèque  –  cadeau  „première  minute”-  zwaną  dalej
Promocją  jest  Centrum  Języka  Francuskiego  VOILA -  Dorota  Biele  z  siedzibą  przy
ul. Górczewskiej 200/311,  zwane dalej Centrum VOILA

2. Promocja  jest  organizowana  w  oparciu  o  niniejszy  regulamin  zwany  dalej
Regulaminem.

3. Osoba  uczestnicząca  na  zasadach  opisanych  w  Regulaminie  zwana  jest  dalej
Uczestnikiem.

4. Uczestnikiem może  być  każda osoba  zapisująca  się  na  kurs  języka francuskiego  w
terminie 04-31.05.2017, bez względu na to, czy jest to słuchacz kontynuujący naukę w
Centrum VOILA czy też nowy słuchacz. 

5. Promocja  dotyczy  osób,  które w terminie  04-31.05.2017r.  podpiszą  umowę na kurs
języka francuskiego odbywający się w wakacje 2017 i  wpłacą zaliczkę w wysokości
600zł.

6. Promocja udzielana jest niezależnie od poziomu kursu, na który zapisał się Uczestnik.

7. Zniżka  100zł  może  zostać  zrealizowana  przy  zapisie  na  kolejny  kurs  języka
francuskiego organizowany podczas wakacji 2017 (kursy intensywne) lub w semestrze
zimowym 2017.

8. Promocja jest  niezależna od innych promocji  oferowanych przez Centrum VOILA w
ramach kursów semestralnych - zniżka 50zł dla studentów czy zniżka 59zł dla osób
kontynuujących naukę.

9. Kupon 100zł może zostać przekazany osobom trzecim i zrealizowany w ramach kursów
podanych w punkcie 7.

10.  Jedna osoba jednorazowo może zrealizować tylko jeden kupon.

11.  Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kuponu w przypadku:

• rezygnacji z kursu

• rozwiązania  kursu  przez  Centrum  VOILA  i  nie  zapisania  się  na  inny  kurs
prowadzony w tym samym terminie co rozwiązany

12. W przypadku braku zwrotu  kuponu,  jego  wartość  zostanie  potrącona  od wpłaconej
zaliczki.

13. Wszelkie  kwestie  nie  objęte  niniejszym Regulaminem są  regulowane aktualnymi  na
dzień  zapisu  na  kurs  Zasadami  Uczestnictwa  w  Kursach  oraz  przepisami  prawa
cywilnego.

14. Regulamin Promocji jest dostępny przez cały okres trwania promocji w biurze Centrum
VOILA przy ul. Zgoda 3 lok. 16.

15. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z Promocją będą przyjmowane przez 
cały okres jej trwania w biurze Centrum VOILA, oraz pod numerem telefonu 022 126 
07 93.

Warszawa, 04.05.2017r.


