REGULMIN RABATÓW W SZKOLE L'ATELIER DE FRANCAIS
regulamin ważny od 26.08.2019 r.
§1. Postanowienia Ogólne
1. Rabaty dotyczą ofert semestralnych jesień/zima 2014-2015 r. i wiosna 2015 r.
2. Rabaty obejmują wyłącznie grupowe kursy semestralne w siedzibie L'atelier de français zwanej dalej Szkołą.
Rabaty nie obowiązują dla oferty zajęć indywidualnych.
3. Rabat można uzyskać wyłącznie w momencie sporządzania umowy, której przedmiotem jest kurs języka
francuskiego. Rabat nie może zostać przyznany za kurs będący przedmiotem podpisanej uprzednio umowy.
§2. Definicje
1. Przez Słuchacza kontynuującego naukę w Szkole rozumie się każdą osobę fizyczną, która podpisuje umowę na
zajęcia grupowe, a która odbywała naukę w Szkole na podstawie ważnie zawartej umowy w przeciągu ostatnich 6
miesięcy.
2. Przez Legitymację rozumie się legitymację będącą ważną w momencie podpisywania umowy ze Szkołą.
3. Przez Kartę Warszawiaka rozumie się Kartę Warszawiaka będącą ważną w momencie podpisywania umowy ze
Szkołą.
4. Przez Polecającego rozumie się każdą osobę fizyczną, będącą Słuchaczem kontynuującym naukę w Szkole, która
poleca Szkołę w taki sposób, że skutkiem tego polecenia jest podpisanie umowy ze szkołą przez nową osobę
(Poleconego).
5. Przez Poleconego rozumie się każdą osobę fizyczną zapisującą się na kurs z polecenia Polecającego. 6. Przez
Polecenie rozumie się list lub mail polecający lub towarzyszenie przez Polecającego Polecanemu podczas zawierania
umowy w siedzibie Szkoły.
§3. Zasady i warunki korzystania z rabatów
1. Rabat przysługuje Polecającemu od momentu zawarcia przez Poleconego umowy ze Szkołą, której przedmiotem
jest kurs języka francuskiego.
2. Rabaty można między sobą kumulować.
3. Kumulowanie rabatów, o których mowa w ustępie 2. jest dopuszczalne tylko w taki sposób, że całkowity rabat
osiągany za jeden kurs nie przekracza 15 % pierwotnej ceny kursu.
5. W przypadku rozwiązania umowy przyznany w niej rabat nie ulega przeniesieniu na nową umowę ani kumulacji z
rabatem w niej przewidzianym.
6. Rabat jest indywidualny - przypisany do jednej osoby i niepodlegający przenoszeniu na inną.
7. Rabat nie podlega wymianie na swoją równowartość pieniężną.
8. Można wyłącznie polecać osoby, które nigdy nie były uczniami Szkoły.
§5. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin chroniony jest prawem autorskim. Copyright by L'atelier Sandrine Jacques.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2019 r.

OBOWIAZUJĄCE RABATY od 26.08.2019 r.
- 5 % wartości kursu dla uczniów
- 10 % wartości kursu dla uczniów
zapisujących się na kurs po raz drugi, zapisujących się na kurs od
trzeci i czwarty.
dziewiątego razu.

- 5 % wartości kursu dla osób
polecających Szkołę oraz dla osób
poleconych.

- 7 % wartości kursu dla uczniów
- 50 zł dla studentów z ważną
zapisujących się na kurs po raz piąty, legitymacją
szósty, siódmy i ósmy.

- 7 % wartości kursu dla posiadaczy
ważnej Karty Warszawiaka.

