Regulamin Promocji „Akcja specjalizacja”

§ 1. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji „Akcja specjalizacja” jest Interrete sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000448306; kapitał zakładowy: 20 000 zł; NIP 895 201 84 19, zwana dalej Organizatorem.

§ 2. Definicje pojęć
1.
2.
3.
4.

Specjalizacja – rodzaj kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, opisany w Ustawie o zawodach pielęgniarki i
położnej Art. 66 i nast.
Cena katalogowa – podstawowa cena specjalizacji każdorazowo podana na stronie internetowej Organizatora, której nie może
przekroczyć cena promocyjna
Cena promocyjna – aktualnie obowiązująca cena niższa niż cena katalogowa
Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Czas trwania Promocji
1.
2.

Promocja trwa w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany okresu trwania Promocji.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)
spełnia wszystkie wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych oraz Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, uprawniające do udziału w specjalizacji,
2)
zobowiąże się spełnić ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z programu specjalizacji, na którą aplikuje, do
dnia rozpoczęcia specjalizacji lub w trakcie jej trwania (o ile pozwalają na to przepisy),
3)
dokona rejestracji na wybraną specjalizację przez stronę www.meducare.pl,
4)
opłaci zaliczkę w wysokości 100 zł w terminie 3 dni od dnia rejestracji.

§ 5. Zasady udziału w Promocji
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uczestnik bierze udział w Promocji jeśli spełni jednocześnie warunki określone w § 4 ust. 1.
Na stronie www.meducare.pl przy specjalizacji, na którą Uczestnik się rejestruje, jest widoczna aktualna Promocyjna cena, niższa
od Ceny katalogowej. Cena promocyjna zmienia się w zależności od liczby osób zarejestrowanych, które opłaciły zaliczkę (zmiana
następuje po każdych 10 opłaconych zaliczkach).
Opłacenie zaliczki w ciągu 3 dni od rejestracji gwarantuje zachowanie promocyjnej ceny. W innym przypadku wymagana jest
kolejna rejestracja, dla której może obowiązywać cena wyższa.
Zaliczka powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy Organizatora:
Interrete sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław, Raiffeisen Polbank 11 1750 0012 0000 0000 2831 4302
Rejestracja na specjalizację i opłacenie zaliczki są równoznaczne z deklaracją przystąpienia do promocji.
Specjalizacja dochodzi do skutku przy grupie min. 30 osób.
Specjalizacja odbędzie się na terenie województwa, na które został ogłoszony nabór.
Jeśli specjalizacja nie dojdzie do skutku Organizator zwróci uczestnikom wpłacone zaliczki w ciągu 7 dni od daty zaprzestania
naboru, o czym poinformuje Uczestników drogą mailową.
Jeśli uczestnik nie weźmie udziału w specjalizacji, Organizator nie zwraca Uczestnikowi zaliczki.

§ 6. Losowanie nagrody
1.
2.

Losowanie nagrody odbywa się wśród Uczestników Promocji.
Nagrodę stanowi 1 miejsce na specjalizacji w cenie zaliczki – 100 zł.
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3.
4.

Losowanie odbędzie się w siedzibie Organizatora po zamknięciu naboru, pod warunkiem, że liczba osób zakwalifikowanych na
specjalizację przekroczyła 35.
O wyniku losowania zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową.

§ 7. Reklamacje
1.
2.
3.
4.
5.

Reklamacje związane z Promocją należy składać na piśmie, telefonicznie pod numerem +48 71 707 12 99, elektronicznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@meducare.pl.
Reklamacje pisemne należy wysłać na adres: Interrete sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Promocji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika Promocji, jak również dokładny
opis i powód reklamacji.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Specjalizacji
Meducare.
Wzięcie udziału w Promocji oznacza, że Uczestnik Promocji zapoznał się z jego zasadami określonymi w Regulaminie i je
akceptuje.
Niniejszy Regulamin dostępny przy każdej specjalizacji na stronie www.meducare.pl
Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez
Uczestnika Promocji przed zmianą Regulaminu.
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Interrete sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Promocji oraz w celach marketingowych
Organizatora.
Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych Uczestników Promocji jest dobrowolne lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
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