
REGULAMIN PROMOCJI

EARLY  BIRDS

§ 1
Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulamin Promocji”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja Early Birds.

 
§ 2 

Organizatorem Promocji jest Inprogress Design Lab prowadzony przez spółki Inprogress Sp. z o.o., ul. Balicka 95, 30-149
Kraków, NIP: 6772357001, REGON: 121509810, KRS:0000384161 oraz Inprogress Szkolenia Sp. z o.o., ul. Balicka 95, 
30-149 Kraków, NIP:6772369990, REGON:122613604, KRS:0000427134

 
§ 3

Promocja skierowana jest do osób zainteresowanych zakupem Kursu Moderatora Design Thinking prowadzonego przez
Inprogress Design Lab.

 
 § 4

Promocja rozpoczyna się w dniu 20 października 2019 r. i trwa do 31 grudnia 2020 r.
 

 § 5 
Promocja polega na udzieleniu kupującemu rabatu w wysokości 300 zł od ceny regularnej kursu Moderatora Design Thinking
(2500 zł). Uczestnik korzystający z promocji zobowiązany jest do zapłaty za kurs kwoty 2200 zł (brutto 
w przypadku osoby prywatnej, netto w przypadku firmy).

 
§ 6 

Warunkiem skorzystania z promocji jest zarezerwowanie i dokonanie opłaty za dany kurs na maksymalnie 14 dni
kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.

 
§ 7 

W przypadku rezygnacji kursanta ze szkolenia do dziesięciu dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje
100% zwrot środków lub przepisanie na inny termin szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni
roboczych, uczestnikowi przysługuje przepisanie na inny, dogodny termin szkolenia lub zwrot 80% wpłaconej kwoty.

§ 8 
Promocja nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Inprogress Design Lab.

 
§ 9 

Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie Promocji oraz
akceptację zasad Polityki Prywatności Inprogress Design Lab. 

 
§ 10

Inprogress Design Lab zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej
jako: przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana
względami technicznymi lub organizacyjnymi. Zmiana Regulaminu Promocji nie wpływa na zamówienia złożone w ramach
Promocji przed dokonaniem zmiany. 
 

§ 11
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail
kontakt@inprogressdesignlab.com. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 

§ 12
W kwestiach nieomówionych w regulaminie promocji, obowiązuje Regulamin świadczenia usług.
 
 
 
.

https://inprogress.pl/wp-content/uploads/2019/08/REGULAMIN-%C5%9AWIADCZENIA-US%C5%81UG_-02.08.2019.pdf

