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Regulamin Akcji  

„Zapis online w miastach: Głogów, Tczew, Wałbrzych, Ełk” 
 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji jest Grupa Pascal Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/90,  

90-350 Łódź 

2. Akcja zostanie przeprowadzona w Internecie, będzie polegała na wypełnieniu formularza 

online z zapisem do Szkoły dla dorosłych Pascal. Akcja potrwa do wyczerpania 

upominków, którymi są pendrive.  

§2 Warunki i zasady uczestnictwa w akcji 

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia. 

2. W akcji nie może uczestniczyć osoba, która jest aktywnym słuchaczem Szkół dla 

dorosłych Pascal. 

3. Akcja zostanie przeprowadzona w 4 miastach: Głogów, Tczew, Wałbrzych, Ełk. 

4. Osoba, która wypełni jeden z czterech formularzy online: 

https://pascal.edu.pl/oferty/zapisz-sie-odbierz-pendrive-0120/?miasto=Głogów 

https://pascal.edu.pl/oferty/zapisz-sie-odbierz-pendrive-0120/?miasto=Ełk 

https://pascal.edu.pl/oferty/zapisz-sie-odbierz-pendrive-0120/?miasto=Tczew 

https://pascal.edu.pl/oferty/zapisz-sie-odbierz-pendrive-0120/?miasto=Wałbrzych 

następnie zgłosi się do sekretariatu, aby dokonać formalności i zostanie naszym 

słuchaczem, może odebrać pendrive 

5. Odbiór osobisty pendrive będzie możliwy w sekretariacie Szkoły dla dorosłych Pascal w 

miastach: Głogów, Tczew, Wałbrzych, Ełk. 

6. Pendrive może odebrać wyłącznie osoba, która wypełniła formularz online i spełniła 

warunki w §2: pkt.1, pkt. 2, pkt. 4. Nie ma możliwości odbioru przez osoby trzecie. 

7. Podczas trwania Akcji jedna osoba może otrzymać jeden pendrive. 

8. Jeżeli osoba, która wypełniła formularz nie zgłosi się do sekretariatu w ciągu 5 dni od 

wypełnienia formularza traci prawo do odebrania pendrive. 

9. Uczestnik Akcji nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu upominku, 

ani zamiany, ani cesji praw do upominku na rzecz osoby trzeciej. 

10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. 

§4 Dane osobowe uczestników konkursu 

1. Grupa Pascal Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych uczestników Akcji. 

Przystępując do Akcji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji oraz w związku z wydaniem upominku. 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  


