REGULAMIN PROMOCJI
Rabat na kursy Akademii Wspinania climb2change

§1

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji „Rabat na
kursy Akademii Wspinania climb2change ” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 99/32,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS nr
0000426530, NIP nr 525-23-55-248, REGON: 140437850, kapitał zakładowy wynosi: 100.000 PLN, w
całości opłacony (dalej „Organizator”).

§2

1. Promocja trwa od 1 lipca 2020 r. (dalej „Okres trwania Promocji”) do odwołania. O zakończeniu
Promocji Organizator poinformuje zamieszczając wpis na stronie bezpiecznypowrot.pl
2. Miejscem przeprowadzenia Promocji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Z Promocji mogą skorzystać:
a) osoby korzystające z ubezpieczenia Bezpieczny Powrót (dalej „Ubezpieczenie”) oraz osoby, które
zawrą Ubezpieczenie w czasie trwania promocji, zwane dalej "Uczestnikiem" lub łącznie
"Uczestnikami".
4. Uczestnik Promocji, który spełni warunek Promocji, otrzymuje przypisany do swojego numeru polisy
rabat na usługi oferowane przez climb2change (www.climb2change.pl).
5. Rabat upoważnia do zniżkę do jednorazowego wykorzystania w okresie trwania Promocji.
6. Rabat nie łączy się z innymi rabatami oferowanymi przez Akademię Wspinania climb2change.

7. Rabat w wysokości 15% można wykorzystać na „Podstawowy kurs skałkowy, sześciodniowy” (link do
oferty: https://climbingacademy.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-skalkowy-2/ ), „Podstawowy kurs
wspinaczki skalnej – cz. I” (link do oferty https://climbingacademy.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-

wspinaczki-drogach-ubezpieczonych/). Rabat 10% można wykorzystać na wskazane

szkolenia: autoratownictwo na via ferratach (link do oferty: https://climbingacademy.pl/viaferrata/autoratownictwo-via-ferrata/);

wyjazd

na

via

ferraty

do

Austrii

(https://climbingacademy.pl/via-ferrata/via-ferraty-w-austrii/ ); wyjazd na via ferraty nad
Jezioro Garda (https://climbingacademy.pl/via-ferrata/via-ferraty-nad-jeziorem-garda/ ) oferowane
przez Akademię Wspinania climb2change.

8. Chęć wykorzystania rabatu należy zgłosić podczas zakupu kursu poprzez podanie imienia, nazwiska
oraz indywidualnego kodu rabatowego, uzyskanego od Organizatora.

9. Organizator udostępni kod rabatowy Uczestnikowi drogą mailową po uprzednim zgłoszeniu
uczestnika chęci otrzymania rabatu poprzez wysłanie wiadomości e-mail z imieniem, nazwiskiem oraz
numerem polisy na adres sport@iexpert.pl. W wiadomości zwrotnej Uczestnik otrzyma indywidualny
kod rabatowy.

10. Uczestnik może wykorzystać rabat przez cały okres trwania polisy.
11. Rabat nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny w całości lub w części oraz nie podlega
zwrotowi.

12. Odstąpienie od lub rozwiązanie umowy Ubezpieczenia z jakiejkolwiek przyczyny w Okresie trwania
Promocji jest równoznaczne z unieważnieniem rabatu.

§3
1. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora w celach związanych z realizacją Promocji.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest iExpert.pl SA, z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa.
3. Dane Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją Promocji.
4. Dane Uczestników bez ich wyraźniej zgody nie będą udostępnianie odbiorcom danych w rozumieniu
art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 922). Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.

§4
1. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać Promocji w celach działalności zarobkowej.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora - iExpert.pl SA, Al.
Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku reklamacji
zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na
adres wskazany w reklamacji.

4. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej bezpiecznypowrot.pl
5. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w Okresie trwania Promocji.
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej bezpiecznypowrot.pl.
Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu zgodnie ze zdaniem
poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści zmienionego Regulaminu.
Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Uczestników, którzy przystąpili do Promocji
przed datą wprowadzenia zmiany.

6. Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać Promocję bez podania przyczyny. Informacja o
odwołaniu Promocji zostanie udostępniona na stronie internetowej bezpiecznypowrot.pl Odwołanie
Promocji nie ma zastosowania do Uczestników, którzy przystąpili do Promocji przed datą odwołania
Promocji.
7. Wszelkie materiały promujące Promocję mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący
charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
8. Poprzez przystąpienie do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz
akceptuje jego treść.
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy
prawa polskiego.

