
Regulamin Społecznej Akcji Edukacyjnej „Dwujęzyczna Polska 2020”

I. Przedmiot Regulaminu Społecznej Akcji Edukacyjnej:

Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Społecznej Akcji
Edukacyjnej „Dwujęzyczna Polska 2020”, zwanej w dalszej części „Akcja Społeczna”.

II. Organizator Społecznej Akcji Edukacyjnej

Organizatorem Akcji Społecznej, jest Yellow House English SA z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60,
30-394, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 00000376918, NIP: 8943015545, REGON: 021454609 z kapitałem zakładowym w wysokości
180.000,00 PLN zwana dalej "Organizatorem".

III. Uczestnicy Akcji Społecznej

Uczestnikiem Akcji Społecznej może być każda placówka na terenie Polski.

IV. Czas i miejsce trwania Akcji Społecznej

1. Akcja Społeczna trwa w dniach 27.04.2020-31.05.2020

V. Informacja ogólna o Akcji Społecznej

1. Akcja Społeczna zostanie ogłoszona 27.04.2020

2. Wszelkie informacje o promocji znajdują się również na stronie internetowej Organizatora.

VI. Zasady i warunki obowiązywania promocji

1. Uczestnik Akcji Promocyjnej otrzyma pełny dostęp do materiałow dla nauczycieli oraz dla dzieci do 

domu. Dotyczy to kursów (Baby Beetles Standard i Plus, Tom and Keri A Standard i Plus, Tom and 

Keri B Standard i Plus). W pojęciu "dostęp" rozumiana jest możliwość korzystania z treści portalu 

Bilingual Future dedykowanych odpowiednio nauczycielom i dzieciom do domu. Dostęp bezpłatny 

obowiązuje do 31.05.2020. Po tym dniu, dostęp zostanie wstrzymany. Jednocześnie uczestnik akcji 
będzie mógł przedłużyć go o kolejne 12 miesięcy za opłatą - 59 zł (materiały dla jednego dziecka do 
domu) i 250 zł (materiały dla nauczyciela - cena za jeden kurs). Przedłużenia dostępu można 
dokonać kontaktując się z Organizatorem poprzez infolinię: 22 290 44 33 lub mailowo: 
info@dwujezycznedzieci.pl.

2. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Społecznej
Uczestnik może kierować na piśmie do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi lub
żądania.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej

https://dp.dwujezycznedzieci.pl/

 VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Społeczną będą rozstrzygane przed miejscowo i
rzeczowo właściwym sądem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie
zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn
leżących po stronie osób trzecich.
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