
PROMOCJA 

Regulamin promocji „Super oferta na Start” 
50% rabatu na zapis dziecka do Przedszkola/ Klubiku PRIMAVERA 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji „Super Oferta na Start” jest Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe 

Dzieciątka Jezus, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa, NIP 521-33-53-707,         

wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa pod 

numerem 146PN, reprezentowane przez organ zarządzający Prowincję Polską Zgromadzenia Księży 

Regularnych św. Pawła Barnabitów w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja „Super oferta na Start” dotyczy opłaty rezerwacyjnej jest zwana dalej „Promocją”. 

II. Czas trwania promocji 

1. Promocja organizowana jest w okresie od ogłoszenia do 31.01.2021 r.. 

2. Promocja może zostać zakończona przed upływem okresu jej obowiązywania w przypadku 

wyczerpania miejsc. 

III. Uczestnictwo w promocji 

1. Uczestnikiem promocji mogą zostać rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku 1,5-6 lat. 

2. Promocja kierowana jest dla rodziców nowych podopiecznych, zgłaszających chęć zapisania 

dziecka do jednej z grup wiekowych.  

3. Liczba uczestników promocji jest ograniczona i zależna od ilości wolnych miejsc w danej grupie 

wiekowej. 

4. O pierwszeństwie uczestnictwa w promocji decyduje kolejność zapisów poprzez  przesłanie         

Karty Zgłoszenia Dziecka oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej do dnia 31.03.2021 r.. 

 IV. Opłata rezerwacyjna 

1. Opłata rezerwacyjna wynosi 650,00 zł - 325,00 zł. 

2. Opłata rezerwacyjna może zostać uiszczona w formie przelewu bankowego na konto bankowe 

Organizatora z podaniem Imienia i Nazwiska dziecka w tytule.  Potwierdzenie dokonania przelewu 

należy przesłać na adres e-mail sekretariat@przedszkole-barnabici.edu.pl podając w temacie Imię i 

Nazwisko dziecka. 
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2a. Opłata rezerwacyjna może zostać również uiszczona w sekretariacie Organizatora za 

pokwitowaniem opatrzonym datą  jej dokonania.  

3. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna. 

4. Rezerwacja musi zostać potwierdzona do dnia 31.03.2021 r.. Potwierdzeniem zapisu dziecka jest 

przesłanie Karty Zgłoszenia Dziecka, może to nastąpić za pomocą wiadomości e-mail (na adres: 

sekretariat@przedszkole-barnabici.edu.pl), lub pisemnie w siedzibie Organizatora.  

5. W przypadku nie potwierdzenia rezerwacji w ww. terminie, opłata rezerwacyjna przepada a 

uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników. 

6. W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do Przedszkola/ Klubiku w terminie od      

01.09.2021 r.,   opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty wpisowej.  

7. W szczególnych przypadkach, decyzją Organizatora, wysokość opłaty rezerwacyjnej może ulec 

zmianie. 

 V. Uczestnictwo i zasady promocji. 

1. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. 

2. Uczestnikiem promocji staje się osoba, która: 

• prawidłowo wypełni Kartę Zgłoszenia Dziecka, nie później niż 31.03.2021 r. 

• podpisze umowę, nie później niż 31.03.2021 r. 

• uiści opłatę rezerwacyjną w terminie do 31.03.2021 r.; 

 

 VI. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.przedszkole-barnabici.edu.pl.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Regulaminu Promocji. 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności 

podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana 

przez Organizatora do wiadomości na stronie internetowej www.przedszkole-barnabici.edu.pl. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2021 r. 

 


