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Gdynia, dnia 25 grudnia 2017 r.

REGULAMIN PROMOCJI „Noworoczne odliczanie”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Noworoczne odliczanie” zwanej dalej „Promocją” jest SDA Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ul. Al. Zwycięstwa 96 lok. 98, 81-451 Gdynia, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000554532,
posiadająca NIP 5842741225, REGON 361328749, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora www.sdacademy.pl oraz publicznego profilu Organizatora w serwisie
społecznościowym Facebook i Instagram.
3. Promocja rozpoczyna się dnia 25 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 i trwa do 31 grudnia 2017 r. do godziny
23:59 (dalej: „Okres trwania Promocji”).
4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych oraz przedsiębiorcy, którzy w Okresie trwania Promocji spełnią wszystkie warunki
Promocji określone w niniejszym Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
Zasady promocji
1. Uczestnik, który w Okresie trwania promocji zapisze się po raz pierwszy na jeden wybrany kurs języka
programowania „JAVA od podstaw” lub „JAVA + Android od podstaw” spośród kursów określonych w
załączniku nr 1 do regulaminu (dalej: „Załącznik”), prowadzony przez Organizatora w wybranej przez
siebie lokalizacji, rozpoczynający się w dniu wskazanym na stronie internetowej Organizatora
www.sdacademy.pl oraz w Załączniku (dalej: „Szkolenie”), po spełnieniu pozostałych warunków
określonych w niniejszym Regulaminie będzie uprawniony do odbioru zniżki określonej w tabeli:
Data zapisania się na kurs

Wysokość zniżki

25.12.2017 r.

700 zł

26.12.2017 r.

600 zł

27.12.2017 r.

500 zł

28.12.2017 r.

400 zł
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29.12.2017 r.

300 zł

30.12.2017 r.

200 zł

31.12.2017 r.

100 zł

łączącej się z wybranymi zniżkami opisanymi w “Postanowieniach ogólnych” w punkcie 9. Uczestnik,
zgłaszając się, jest zobowiązany podać hasło “Noworoczne odliczanie”, by przypisana terminowi
zgłoszenia zniżka została ujęta w Umowie.
2. Zapisy na Szkolenie odbywają się przez formularz na stronie internetowej Organizatora
www.sdacademy.pl, bądź telefonicznie u osoby upoważnionej przez Organizatora, do której dane
kontaktowe podane są na wskazanej wyżej stronie www.sdacademy.pl.
3. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik po zapisaniu się na Szkolenie zawrze z Organizatorem
umowę o świadczenie usług (dalej: „Umowa szkoleniowa”) w terminie do dnia rozpoczęcia wybranego
Szkolenia. Przedmiotem Umowy szkoleniowej jest odpłatne świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie
języka programowania „JAVA od podstaw” lub „Java + Android od podstaw” przez Organizatora na rzecz
Uczestnika w wybranej lokalizacji i terminie spośród wskazanych na stronie internetowej Organizatora
www.sdacademy.pl oraz w Załączniku.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest opłacić Szkolenie w kwocie należnej za
wybrane Szkolenie (określona w Załączniku).
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym
Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu
bezpośredniego usług własnych Organizatora.
3. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i zabezpieczone przez
Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jednak niepodanie lub żądanie usunięcia danych
osobowych uniemożliwi udział w Promocji i Szkoleniu.
Pytania i reklamacje
1. Wszelkie pytania i reklamacje, co do przebiegu Promocji, jak i przyznanej w ramach Promocji zniżki, mogą
być zgłaszane przez Uczestników na adres Organizatora: Al. Zwycięstwa 96 lok. 98, 81-451 Gdynia lub
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drogą elektroniczną na adres e-mail bok@sdacademy.pl z tytułem: Promocja „Noworoczne odliczanie”.
W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także opisać przyczyny
uzasadniające złożenie Reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za
pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została
przesłana do Organizatora.
4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden
sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.sdacademy.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację Promocji wpływające na
wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub
technologicznymi.
3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu
poprzez publikację na stronie internetowej www.sdacademy.pl oraz poinformuje Uczestników o zmianie
za pomocą wiadomości przesłanej na wskazany przez Uczestnika przy zgłoszeniu adres e-mail.
4. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej
Umowy szkoleniowej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu w przypadku
jeżeli zmiana Regulaminu wpływa na ich prawa wynikające z Umowy szkoleniowej. W przypadku złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy szkoleniowej z przyczyn, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym Uczestnik traci prawo do skorzystania ze zniżki na warunkach Promocji.
5. Niniejsza Promocja jest ściśle związana z organizowanym Szkoleniem, o którym mowa poniżej w
niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń wskazanych na
stronie internetowej Organizatora/w niniejszym Regulaminie lub odwołania któregokolwiek lub
wszystkich szkoleń, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika na wskazany przez Uczestnika przy
zgłoszeniu adres e-mail. W powyższym przypadku Organizator zobowiązuje się zwrócić Uczestnikowi
otrzymaną wpłatę z tytułu Umowy szkoleniowej, jeżeli została zawarta.
6. Niniejszy dokument, warunki Promocji, ani inne materiały promocyjne Organizatora nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy
szkoleniowej na warunkach Promocji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
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8.

Organizator nie odpowiada za brak miejsc na kursie w momencie złożenia aplikacji przez Uczestnika.
Ilość miejsc na kurs jest ograniczona i wymaga wcześniejszych zapisów wraz z przekazaniem
odpowiednich informacji osobie upoważnionej przez Organizatora, umożliwiających ostateczne
zarezerwowanie miejsca.
9. Warunki promocyjne przewidziane niniejszym Regulaminem łączą się z warunkami innych promocji
organizowanych przez Organizatora, m.in. z możliwością skorzystania ze zniżek o wysokości (1) 2,5% za
polecenie osoby zapisującej się na kurs, (2) 5% za jednorazową płatność z góry oraz (3) zniżki za
uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym lub warsztacie demo lub “O Javie przy kawie”. Szczegóły tych
promocji są dostępne u osoby upoważnionej przez Organizatora, do której dane kontaktowe podane są
na stronie www.sdacademy.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1
MIASTO

KURS

DATA

CENA

ROZPOCZĘCIA
KURSU
Kraków

Java od podstaw

16.01

8999zł

Katowice

Java od podstaw

20.01

8599zł

Gdańsk

Java od podstaw

20.01

9099zł

Wrocław

Java+Android od podstaw

23.01

9099zł

Bydgoszcz

Java od podstaw

27.01

7999zł

Poznań

Java od podstaw

30.01

8999zł

Lublin

Java od podstaw

30.01

8099zł

Gdańsk

Java+Android od podstaw

30.01

9499zł

Łódź

Java od podstaw

3.02

8199zł

Warszawa

Java+Android od podstaw

3.02

9499zł

Białystok

Java od podstaw

10.02

6999zł

