
 

Regulamin programu zniżkowego 

„W Grupie taniej” 
 obowiązującego w Grupie Edukacja 

 

§ 1. Organizator promocji 

Organizatorami, którzy honorują zniżki opisane w niniejszym Regulaminie są: 

a) Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. 

Krakowskiej 56-62, 50-425 Wrocław, NIP: 8942138257, REGON: 931047297 

b) Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o., z 

siedzibą przy ul. Krakowskiej 56-62, 50-425 Wrocław, NIP: 8951001003, 

REGON: 930368071 

 

§ 2. Definicje 

1. Usługi, Etapy lub Podmioty Edukacyjne Grupy Edukacja: 

a) Bajkowa Przystań – przedszkole, żłobek oraz klub dziecięcy 

b) Szkoła Podstawowa Edukacja  

c) Liceum Ogólnokształcące Edukacja  

d) Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (z wyłączeniem studiów podyplomowych) 

e) Szkoła Językowa Language Master (tylko kursy trwające minimum 1 semestr) 

2. Klient – osoba korzystająca z Usług Edukacyjnych Grupy Edukacja po 31.08.2019 

roku na podstawie umowy o świadczenie usług z jednym z Organizatorów. 

3. Beneficjent – osoba, na rzecz której świadczone są Usługi Edukacyjne Grupy 

Edukacja. 

4. Pracownik – osoba, która aktualnie jest zatrudniona w Ośrodku Kształcenia i 

Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o. lub w Wyższej Szkole Zarządzania 

„Edukacja” na podstawie umowy o pracę. 

5. Rodzina – rodzice lub opiekunowie prawni, dzieci lub wychowankowie, rodzeństwo, 

dziadkowie. 

 

 

 



 

§ 3. Okres trwania promocji i warunki udziału 

1. Program zniżkowy wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2021 r. i będzie obowiązywać 

do odwołania przez Organizatorów. 

2. Zniżki obowiązujące w promocji będą uwzględniane dla płatności dokonanych od 

września 2021 r. 

3. Ze zniżek może skorzystać zarówno Klient, jak i Pracownik, jednak po spełnieniu 

dodatkowych wymagań danej zniżki opisanych w paragrafie 4. 

4. Do skorzystania ze zniżki wymagane jest wypełnienie formularza, który jest 

Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 4. Oferowane zniżki i dodatkowe warunki 

 

1. W ramach promocji wprowadzone zostają trzy rodzaje zniżek  

a) Zniżka lojalnościowa   

b) Zniżka rodzinna  

c) Zniżka za polecenie 

 

2. Zniżka lojalnościowa w wysokości 10% na płatności 

miesięczne/semestralne/roczne (czesne) - przyznawana na umowę 

Klienta/Beneficjenta realizującego naukę w Grupie Edukacja, naliczana za 

kontynuację nauki na kolejnych etapach nauki w Podmiotach Edukacyjnych Grupy 

Edukacja. 

 

Dodatkowe warunki: 

a) Dla Klientów/Beneficjentów: 

1) Korzystanie z usług danego podmiotu Grupy Edukacja minimum przez 

dwa lata (24 miesiące rozliczeniowe). 

2) brak zaległości w płatnościach. Gdy zaległości w wpłatach przekroczą 

okres 3 miesięcy zniżka zostaje zatrzymana (lub okres dwóch lat 

uprawniających do zniżki przestaje być naliczany) 

3) maksymalny czas od zakończenia umowy w poprzednim Podmiocie 

Edukacyjnym Grupy Edukacja wynosi 1 rok 

4) zniżka dotyczy tylko jednej osoby edukującej się w Podmiocie 

Edukacyjnym Grupy Edukacja 

b) Dla Pracowników: brak dodatkowych warunków. 

 

3. Zniżka rodzinna w wysokości 10% na płatności miesięczne/semestralne/roczne 

(czesne) przyznawana na umowę osoby z Rodziny Klienta/Beneficjenta lub 

Pracownika. 



 

 

Dodatkowe warunki: 

a) Dla Klientów/Beneficjentów 

1) promocja obejmuje drugą i każdą kolejną osobę z Rodziny 

2) maksymalny czas od zakończenia umowy jednego członka Rodziny do 

podpisania nowej umowy kolejnego członka Rodziny z uwzględnieniem 

zniżki wynosi 1 rok 

3) przyznawana na jeden Etap Edukacyjny Grupy Edukacja, potem 

przechodzi w zniżkę lojalnościową 

4) zniżka nie zostanie przyznana, jeśli pierwsza osoba z rodziny podpisała 

umowę na naukę do 6 miesięcy przed zakończeniem jednego z Etapów 

Edukacyjnych Grupy Edukacja 

5) w przypadku podpisania dwóch (i więcej) umów w obrębie Rodziny tego 

samego dnia zniżka jest naliczana w kolejności od najtańszej do 

najdroższej Usługi Edukacyjnej Grupy Edukacja 

b) Dla Pracowników: brak dodatkowych warunków. 

 

4. Zniżka za polecenie w wysokości 50% dla osoby polecającej i 30% dla osoby 

polecanej, przydzielana na jedno czesne miesięczne (lub proporcjonalny ułamek 

płatności semestralnej/rocznej) Usługi Edukacyjnej Grupy Edukacja. 

 

Dodatkowe warunki: 

a) Dla Klientów/Beneficjentów: 

1) osoba polecająca korzysta z usług danego Podmiotu Edukacyjnego Grupy 

Edukacja ponad 3 miesięcy i nie ma żadnych zaległości w opłatach 

2) osoba polecana nigdy wcześniej nie korzystała z żadnej usługi Grupy 

Edukacja (również nie edukacyjnej) 

3) zniżka zwiększa się dla osoby polecającej o kolejne miesiące ze zniżką 

50% za każdą poleconą osobę, maksymalnie do zakończenia nauki w 

Podmiocie Edukacyjnym Grupy Edukacja 

4) osoba polecana nie może jednocześnie skorzystać ze zniżki Rodzinnej 

b) Dla Pracowników: promocja nie obowiązuje. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Zniżki Grupy Edukacja opisane w niniejszym Regulaminie mogą łączyć się 

wyłącznie między sobą, chyba że opisano inaczej w dodatkowych warunkach. 

Promocja nie łączy się z innymi, wewnętrznymi zniżkami i promocjami. 



 

2. Klient ma możliwość wyboru korzystniejszej dla niego zniżki, wybierając 

pomiędzy przedstawionymi w niniejszym Regulaminie - zniżkami Grupy 

Edukacja – a zniżkami wewnętrznymi poszczególnych podmiotów. 

3. Skargi i zażalenia dot. promocji należy kierować pisemnie, na adres 

Organizatora, którego dotyczy sprawa (paragraf 1). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

  



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Formularz udziału w promocji „W Grupie taniej” 

 

Zaznacz zniżkę, z której chcesz skorzystać: 

☐ Zniżka lojalnościowa – w wysokości 10% na płatności miesięczne/semestralne/roczne 

(czesne), przyznawana osobie, która korzysta z naszych usług powyżej 24 miesięcy i przechodzi 

do następnego etapu edukacyjnego. 

Wybierz podmiot (właściwy zaznaczyć kółkiem), z którego oferty korzystasz lub 

korzystałeś: 

a) Bajkowa Przystań – przedszkole, żłobek oraz klub dziecięcy 

b) Szkoła Podstawowa Edukacja  

c) Liceum Ogólnokształcące Edukacja  

d) Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (z wyłączeniem studiów podyplomowych) 

e) Szkoła Językowa Language Master (tylko kursy trwające minimum 1 semestr) 

W jakim okresie czasu korzystałeś z usług zaznaczonego podmiotu?  

…………………………………………………………………………….……………….……………………………. 

Czy zalegasz z odpłatnością za czesne lub inną usługę Grupy Edukacja? 

Nie / tak (właściwe podkreślić) 

 

☐ Zniżka rodzinna – w wysokości 10% na płatności miesięczne/semestralne/roczne (czesne), 

przyznawana osobom z Rodziny Klienta. 

Imię i nazwisko oraz okres korzystania z Usług Edukacyjnych Grupy Edukacja osoby 

z Rodziny: 

…………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Wybierz podmiot (właściwy zaznacz kółkiem), z którego oferty korzysta lub 

korzystał: 

a) Bajkowa Przystań – przedszkole, żłobek oraz klub dziecięcy 

b) Szkoła Podstawowa Edukacja  

c) Liceum Ogólnokształcące Edukacja  

d) Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (z wyłączeniem studiów podyplomowych) 

e) Szkoła Językowa Language Master (tylko kursy trwające minimum 1 semestr) 

Stopień pokrewieństwa z osobą z Rodziny: 

…………………………………………………………………………………………………………………...………… 



 

Członek Rodziny podpisał umowę na mniej niż 6 miesięcy przed zakończeniem 

jednego z Etapów Edukacyjnych Grupy Edukacja.  

Nie / tak (właściwe podkreślić) 

 

☐ Zniżka za polecenie – w wysokości 30% na pierwsze czesne za bycie poleconym. 

Imię i nazwisko osoby polecającej  

……………………………………………………......…………………………………………………………………… 

Wybierz podmiot, z którego oferty korzysta osoba polecająca: 

a) Bajkowa Przystań – przedszkole, żłobek oraz klub dziecięcy 

b) Szkoła Podstawowa Edukacja  

c) Liceum Ogólnokształcące Edukacja  

d) Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (z wyłączeniem studiów podyplomowych) 

e) Szkoła Językowa Language Master (tylko kursy trwające minimum 1 semestr) 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem promocji. 

 

….…………….……………………………… 

         (podpis klienta) 

Oświadczam, że jestem uprawniony(a) do skorzystania z zaznaczonej zniżki oraz deklaruję 

zgodność podanych danych ze stanem faktycznym. 

 

….…………….……………………………… 

         (podpis klienta i data) 

 

 

 

Potwierdzam przyjęcie formularza i przyznanie powyższej zniżki. 

 

….…………….……………………………… 

           (podpis pracownika) 


