Drogi Uczniu!
Twoja obecność na tej stronie oznacza, że jesteś zadowolony z efektów
naszego kursu i postanowiłeś polecić go innej osobie.

Jeżeli ta osoba (lub kilka osób) skorzysta z naszego programu, otrzymasz

wybraną nagrodę rzeczową. Decydujące są skuteczne polecenia, czyli takie,
po których osoba polecana zapisze się na kurs. Każda nagroda ma
przypisaną liczbę wymaganych poleceń, które podane są na stronie
www.uski.edu.pl.

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Organizatorem programu „Powracające korzyści” jest Uniwersytecka
Szkoła Kształcenia Indywidualnego z siedzibą w Krakowie.

1.2 Zasady programu zawarte są w niniejszym regulaminie.
1.3 Udział w programie jest bezpłatny i przeznaczony dla uczniów USKI.
1.4 Zamawianie nagród oznacza, że uczestnik akceptuje zasady zawarte
w regulaminie.

2. Zasady Programu "Powracające korzyści".
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rozpocznie realizację dowolnego programu poprzez zapisanie się na
kurs, nabywa prawo do nagród wymienionych w katalogu nagród.
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2.3 Ilość osób polecanych nie podlega ograniczeniu.
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http://uski.edu.pl/?

2.4 Polecający może zsumować ilość poleceń tak, aby nabyć prawo do
nagrody o wyższej liczbie wymaganych poleceń.

3. Nagrody i zasady ich przyznawania.

3.1 Nagrody przedstawione w katalogu nagród mają charakter poglądowy
i mogą się różnić, co do producenta i wyglądu przy zachowaniu

parametrów ogólnych oraz ich wartości. Zawartość katalogu nagród nie
stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.2 Wybór nagród jest uzależniony od ilości poleconych osób, które
rozpoczęły dowolny program USKI.

3.3 Ilość osób polecanych nie podlega ograniczeniu.
3.4 Odbiór nagrody powoduje, iż każda kolejna osoba polecona będzie
traktowana, jako pierwsza.

4. Inne postanowienia.

4.1 Organizator zastrzega sobie prawo co do zmiany oferty zamieszczonej
w katalogu nagród bez konieczności informowania uczestników.

4.2 W przypadku wyczerpania zapasów i braku wybranej nagrody,

polecający ma prawo do wybrania innej nagrody z tej samej grupy.
Polecający nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.

4.3 Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zakończenia

programu

"Powracające korzyści" oraz zmian w regulaminie bez konieczności
informowania uczestników.

4.4 Zamawianie nagród oznacza akceptację postanowień niniejszego
regulaminu.

4.5 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101
poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.

4.6 Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu wykonania
czynności
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4.7 Regulamin wchodzi w życie 25-10-2014 roku.

„Powracające

