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REGULAMIN PROGRAMU
„Program Lojalnościowy”
(zwany dalej: Regulaminem)

§ I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady uczestnictwa w programie pt. „Program Lojalnościowy” zwanym dalej
„Programem” w Szkole Językowej E-polyglots.
2. Program organizowany jest przez „Szkołę Językową E-polyglots”, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Szkoła Językowa E-polyglots jest własnością spółki E-kaliteri LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Unit 4E,
Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB
4. Program prowadzony jest online, czyli za pośrednictwem Internetu.
5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Strefie Ucznia”, Organizator rozumie to jako stronę internetową pod
adresem: student.e-polyglots.com dostępną po zalogowaniu tylko i wyłącznie dla Uczniów Szkoły
Językowej E-polyglots.

§ II.

Czas trwania Programu

1. Program rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2015 r.
2. Program obowiązuje do odwołania. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Programu
w każdym dowolnym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez
Uczestników przed dokonaniem zmian lub odwołaniem Programu.
3. W miesiącach wakacyjnych - tj. lipiec – sierpień nie ma możliwości wymiany punktów na lekcje.

§ III.

Warunki uczestnictwa w Programie

1. Uczestnikiem Programu zwanym dalej Uczestnikiem staje się osoba, która:
a) w okresie trwania Programu (tj. od dnia 15 czerwca 2015 r.), dokona zakupu indywidualnych zajęć
językowych oraz dokona płatności z góry za zaplanowane zajęcia za minimum 1 miesiąc, bądź skorzysta
z oferty warsztatów organizowanych/polecanych przez Szkołę Językową lub też innych produktów/usług
oferowanych w przyszłości przez firmę E-kaliteri Ltd.
b) przed dokonaniem płatności zatwierdzi zasady niniejszego Regulaminu, poprzez Strefę Ucznia na
platformie,
c) w dniu przystąpienia do Programu jest Słuchaczem Szkoły Językowej E-polyglots,
d) dokonuje terminowych płatności za zaplanowane/zrealizowane zajęcia.
2. Program lojalnościowy nie obejmuje zajęć grupowych. Podpunkt ten rozumie się, poprzez nie naliczanie
punktów za spotkania zajęć grupowych.
3. W ramach Programu Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymania lekcji na podstawie
zebranych punktów.
4. Uczestnikowi Programu nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości lekcji jak i zamianę lekcji na
inne towary lub usługi.
5. Za uczestnictwo w Programie nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
6. Przerwa w odbywaniu zajęć nie wyklucza przystąpienia do Programu oraz dalszego uczestnictwa w nim.
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§ IV. Przyznawanie punktów
1. Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie zachowując warunki zapisane w § III. Pkt.
2. Punkty naliczane są automatycznie i aktualizowane każdorazowo po zrealizowanych 15 spotkaniach
językowych.
3. Punkty są naliczane według następujących reguł:
a) za każde spotkanie językowe naliczane są 2 punkty,
b) poprzez spotkanie językowe rozumie się zajęcia nie krótsze niż 60 minut,
c) za każdą poleconą nową osobę, która dotychczas nie korzystała z oferty Organizatora, oraz, która
wykupi i opłaci z góry minimum 5 spotkań językowych lub wykupi szkolenie z oferty firmy Nowoczesna
Edukacja (http://www.ne.edu.pl/szkolenia), osoba polecająca otrzyma dodatkowo 10 punktów,
d) za wykupienie nowych usług/produktów oferowanych przez spółkę E-kaliteri Ltd., punkty będą
ustalane w momencie ich wprowadzenia.
e) punkty naliczane są od dnia przystąpienia do Programu.
4. Uczestnik zajęć grupowych za każdorazowe spełnienie podpunktu c § IV otrzyma konsultację językową via
skype z obecnym Lektorem trwającą 30 min, w ustalonym przez siebie wspólnie dogodnym terminie.
§ V. Wymiana punktów
1. Uczestnik ma możliwość wymiany zgromadzonych punktów na Lekcje.
2. Poprzez Lekcję rozumie się spotkanie językowe trwające 60 minut (zwane dalej „Lekcją”) zrealizowane z
Lektorem obecnie prowadzącym zajęcia dla Uczestnika Programu, przeprowadzoną dotychczasową
metodą, tj. zajęcia via skype lub „na żywo”.
3. Każdy Uczestnik po zgromadzeniu 30 punktów ma możliwość wymiany punktów na Lekcję (jedno
spotkanie językowe równe spotkaniu 60 minutowemu przy zachowaniu zasady zawartej w §V pkt.4).
4. Uczestnik ma możliwość wymiany zgromadzonych punktów na Lekcję po przekroczeniu określonego
minimum tj. zrealizowanych oraz opłaconych 15 spotkaniach językowych.
5. Doliczenie dodatkowych punktów za spełnienie § IV pkt.3 ppkt. c, d i e przysługuje w momencie
przekroczenia określonego minimum, tj. zrealizowanych oraz opłaconych 15 spotkaniach językowych
6. Uczestnik ma prawo do zachowania zgromadzonych punktów i wykorzystania ich w dowolnym czasie z
zastrzeżeniem §II pkt 3 oraz §V pkt.3.
7. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się wymienić wszystkie zgromadzone punkty na Lekcję, ilość punktów zostanie
wyzerowana, jest to równoznaczne z tym, iż procedura naliczania punktów oraz ich wykorzystania
ponownie się rozpoczyna.
8. W celu wymiany Punktów Uczestnik powinien skontaktować się z mailowo z Zespołem Szkoły Językowej Epolyglots (program@e-polyglots.com).
9. Wymiana punktów może być dokonana pod warunkiem:
a) posiadania odpowiedniej ilości Punktów na koncie ,
b) uregulowania wszystkich powstałych zaległości w płatnościach oraz zaksięgowania płatności na koncie
Organizatora. – uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Szkoły
10. Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika Programu nie jest możliwe.
11. Uczestnik może samodzielnie sprawdzać ilość punktów, logując się na swoje konto w Strefie Ucznia.
12. W każdej chwili Uczestnik ma prawo zakończyć udział w Programie. Zakończenie uczestnictwa następuje z
chwilą dostarczenia Organizatorowi Programu oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie w formie
elektronicznej na adres mailowy program@e-polyglots.com,
a) Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach realizacji Programu,
b) Organizator Programu zastrzega sobie prawo przechowywania danych dla celów dowodowych, na
ewentualność dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn.
13. Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów.
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§ VI.

Warunki zmian w Regulaminie

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym poinformuje Uczestnika w
Strefie Ucznia z wyprzedzeniem 14 dni.
2. Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora. Takie zmiany
mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem
dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem
Programu Lojalnościowego.

§ VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem należy zgłaszać do Organizatora na adres mailowy:
program@e-polyglots.com
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpływu.
3. Dane osobowe Uczestników podane w związku ze zgłoszeniem reklamacji będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w ramach postępowania reklamacyjnego i zostaną usunięte przez Organizatora po
zakończeniu procesu reklamacyjnego.
§ VIII. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
2. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje jego
treści oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Strefie Ucznia.
4. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu odbywać się będzie zgodnie z
The Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (unified text: Journal of Laws of 2014, item
1182 with amendments) w celach przeprowadzenia Programu.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy jest Organizator.
6. Uczestnikom Programu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programu.
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