
REGULAMIN PROMOCJI 

„Zachęcasz do pływania, zyskujesz magię rabatowania” 

Promocja nr. 1/2022 

1. 
[Organizator] 
 
Szkoła Pływania SWIM&FUN ul. Milicka 44, 51-127 Wrocław, NIP: 8952238552 

2. 
[Zasady Promocji] 
 
2.1 Aby wziąć udział w promocji „Zachęcasz do pływania, zyskujesz magię rabatowania.” trzeba mieć wykupiony kurs 
pływania w Szkole Pływania Swim&Fun. 

2.2 Obecny kursant dzięki poleceniu może uzyskać poniższe rabaty na swój wykupiony kurs: 

25% -  rabatu na obecny kurs otrzymuje osoba która – poleci 1 osobę; 

50% - rabatu na obecny kurs otrzymuje osoba która – poleci 2 osobę; 

80%- rabatu na obecny kurs otrzymuje osoba która – poleci 3 osobę; 

OBECNY KURSANT (osoba uznana za polecającą) - osoba, która aktualnie realizuje kurs w naszej szkole. 
 
2.3 Podczas dokonywania rezerwacji, nowy kursant musi podać w uwagach imię i nazwisko obecnego kursanta. 

NOWY KURSANT (osoba polecona) - osoba, która nie jest zapisana na obecny kurs JESIEŃ/ZIMA 2022/2023. 

2.4 Obecny kursant jest UCZESTNIKIEM naszych zajęć (osobą zapisaną na zajęcia). W większości przypadków jest to  
dziecko. Prosimy o podanie imienia i nazwiska zapisanego dziecka/obecnego kursanta - nie rodzica/opiekuna. Tylko w ten 
sposób uda nam się zlokalizować osobę polecającą. 

2.5. W związku z dołączeniem przez nowego kursanta do kursu, który rozpoczął się wcześniej, w ciągu 3 dni roboczych po 
dokonaniu rezerwacji z oznaczeniem osoby polecającej (punkt 2.3 i 2.4), cena kursu zostanie przeliczona i pomniejszona o 
zajęcia, które już się odbyły (przed datą przystąpienia do kursu). 

W tym samym czasie na koncie nowego kursanta zostanie uwzględniony rabat w wysokości 15%.  

Promocja dotyczy zapisów na wszystkie pływalnie w naszej szkole. 

2.6. Rabaty promocyjne łączę się tzn. Nowy Kursant może również skorzystać z promocji i otrzymać max. 95% rabatu na 
wykupiony kurs. 

2.7. Okres trwania promocji 27.10.2022 - 30.11.2022 (godz. 23:59). 

3. 
[Przetwarzanie danych osobowych] 
 
3.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika Promocji „Zachęcasz do pływania, zyskujesz 
magię rabatowania.” jest Organizator. 

3.2 Danymi niezbędnymi do celów realizacji Promocji i postanowień Regulaminu są: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, 
adres e-mail. 



3.3 Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), 
Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o usługach Administratora i podmiotów 
świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. 

3.5 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. 
[Postępowanie reklamacyjne] 
 
4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji „Zachęcasz do pływania, zyskujesz magię rabatowania.” Uczestnicy mogą 
zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres info@swimandfun.pl 

4.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz adres jego profilu na fb, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji. 

4.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

4.4 Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4.5 O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, 
wysłanej na adres podany w reklamacji. 

5. 
[Postanowienia końcowe] 
 
5.1 Regulamin Promocji jest dostępny na stronie swimandfun.pl 

5.2 Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału  
w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: przedłużenie 
lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji, ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące 
po stronie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników. 

5.4 Po dokonaniu opłaty przez nowego/nowych kursanta/-ów za CAŁY KURS, obecnemu kursantowi (polecającemu)  
do dn. 05.12.2022 zostanie naliczony odpowiedni rabat w zależności od ilości poleconych kursantów (25%, 50% lub 80%). 

5.5 W przypadku, jeżeli przed otrzymaniem rabatu, obecny kursant wniósł opłatę za kurs, która przekracza wartość rabatu, 
dokonamy zwrotu nadpłaconych środków na konto bankowe. 

5.6 Jeśli obecny kursant wykupił więcej niż 1 kurs, to on decyduje, na który kurs mamy udzielić rabatu. (Kursant może wybrać 
najdroższy wariant). 

 5.7 Nowi kursanci nie muszą dokonać rezerwacji w jednym czasie, ale muszą ich dokonać do dn. 30.11.2022, godz. 23:59, 
ale zarówno oni, jak i obecny kursant otrzymali rabaty. 


