Regulamin promocji „ATAS -500 PLN – FWJ 2019”
§ 1. Organizator Promocji
1. Promocja „ATAS -500 PLN – FWJ 2019”, zwana dalej "Promocją", organizowana jest przez ATAS
Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie przy ul. Luksusowej 19, posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP: 532-010-12-54, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Promocja dostępna jest we wszystkich kanałach sprzedaży: online na stronie www.kursy.atas.pl,
w biurach sprzedaży ATAS w całej Polsce oraz biurach agencyjnych.
§ 2. Zasady Promocji
2.1. Promocja „ATAS -500 PLN – FWJ 2019” przysługuję osobom uczestniczącym w wydarzeniu
Forum Wyjazdów Językowych w dniach 2-3 marca 2019 roku, organizowanego przez Biuro
Wyjazdów Językowych ATAS.
2.2. Każdy uczestnik otrzyma kupon z kodem rabatowym, zamieszczony w przewodniczku
wydarzenia.
2.3. Promocja "ATAS -500 PLN – FWJ 2019" dotyczy min. 2-tygodniowych kursów językowych
poniższych szkół wraz z kodem, lub dowolnego 2-tygodniowego kursu w ich ofercie (nie zawartego
w katalogu ATAS):
◦ Bede's Summer School: KAA-30/B/19, KAA-29/C/19, KAA-30/D/19, KAA-29/H/19, KAA30/L/19, KAA-29/W/19;
◦ Earlscliffe: KAA-07/19;
◦ Emerald Cultural Institute: KIA-08/X/19, KIA-08/19, KAA-17/19;
◦ English Naturally: KAA-42/X/19, KAA-26/X/19;
◦ More Than English: KAA-46/19;
◦ Select English: KAA-35/X/19, KAA-35/C/19, KAA-35/CU/19;
◦ Studio Cambridge: KAA-15/19, KAA-56/19, KAA-10/19;
◦ SHARE!: wyjazd do szkoły średniej w USA;
2.4. W ramach promocji przy zakupie miejsca na kurs wymienionym w punkcie 2.3. przysługują
zniżki wysokości 500 PLN.
§ 3. Czas trwania Promocji
3.1. Promocja rozpoczyna się od daty wydarzenia (02.03.2019 – Łódź, 03.03.2019 – Warszawa) i
trwa do 11.03.2019 włącznie.
3.2. Zniżka przysługuje pod warunkiem podpisania umowy i wpłacenia zaliczki w trakcie trwania
promocji, czyli nie później niż w dn. 11.03.2019.
3.3. Data ważności promocji nie ulega przedłużeniu.
§ 4. Postanowienia końcowe
4.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji
pod nazwą „ATAS -500 PLN – FWJ 2019”.
4.2. Promocja nie łączy się z innymi rabatami z wyjątkiem rabatów przysługujących z tytułu
posiadania Karty Dużej Rodziny.
4.3. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on
charakter wyłącznie informacyjny.

