
Regulamin Promocji „Nauka procentuje”

1. Organizatorem  promocji  pod  nazwą  „Nauka  procentuje”  jest  Akademia  Humanistyczno-
Ekonomiczna w Łodzi z siedzibą ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, 90-222 Łódź. 

2. Promocja, o której mowa w pkt. 1 polega na obniżeniu opłaty za uczestnictwo w kolejnych 
kursach organizowanych przez Polski Uniwersytet Wirtualny przez tego samego uczestnika. 
Rabat 5% dotyczy zakupu uczestnictwa w drugim z kolei kursie, rabat 10% dotyczy każdego 
kolejnego, począwszy od kursu trzeciego. Promocja obowiązuje pod warunkiem spełnienia 
warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

Rozkład rabatów

1 kurs – 0%
2 kurs – 5%

3  kurs  i  każdy  kolejny  – 
10%

3. Aby skorzystać z Promocji kandydat na kurs powinien zapisać się na drugi lub każdy kolejny 
kurs  oraz dokonać opłaty bez wykorzystania  opcji  płatności  kartą  kredytową (e-card),  np. 
przelewem.  Kandydat,  który  dokona  opłaty  za  pośrednictwem  karty  kredytowej 
automatycznie rezygnuje z uczestnictwa w Promocji przy zapisie na aktualnie opłacany kurs. 
Kandydat  może powrócić do udziału w Promocji przy opłacie za kolejny kurs zachowując 
dotychczas zdobytą wysokość rabatu. 

4. Promocja trwa od dnia 01.03.2010 r. do odwołania.

5. Z Promocji mogą skorzystać uczestnicy  wskazani w pkt.2 regulaminu.

6. Uczestnik korzystający z Promocji nie może wymienić rabatu, o którym mowa w Regulaminie 
na wypłatę w postaci pieniężnej ani na żaden inny ekwiwalent.

7. Uczestnik korzystający z promocji powinien dokonać opłaty z uwzględnieniem należnego 
rabatu za wybrany kurs na konto: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Bank Zachodni WBK II/O Łódź
nr konta 73 1090 1304 0000 0001 0199 6024
Potwierdzenie wpłaty powinno być wypełnione czytelnie i ma zawierać: imię, nazwisko, 
kwotę oraz nazwę kursu.

8. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji  i  przebiegu Promocji,  a  w szczególności  w celu 
sprawdzania  wywiązywania  się  Uczestników  z  warunków  promocji  Organizator  powoła 
Komisję  Nadzorującą.  Decyzje  podjęte  przez  Komisję  Nadzorującą  są  ostateczne  i  nie 
podlegają zaskarżaniu.

9. Dane osobowe Uczestników Promocji są wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833 z pózn. zm.). Dane 
osobowe  zbierane  i  przetwarzane  będą  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu 
rekrutacji  oraz  działań  promocyjnych  prowadzonych  przez  Akademię  Humanistyczno-
Ekonomiczną w Łodzi. Administratorem danych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 
w Łodzi z siedzibą ul. Rewolucji 1905 r. nr 64. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do 
swoich danych oraz do ich poprawiania. 

1



10. Regulamin Promocji  dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na stronie 
internetowej: www.puw.pl.  Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące 
będą także komunikaty i informacje w sprawie Promocji pochodzące od Organizatora.

11. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad 
określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

12. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  spowodowane  podaniem 
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników. 

13. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za błędy i  uchybienia  banków i  wynikłe  z nich 
ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Promocji. 

14. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  bądź  uzupełnienia  warunków 
Regulaminu,  w  tym  zmiany  terminów  obowiązywania  Promocji  lub  jej  przerwania  bądź 
odwołania w każdym czasie. 
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