ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów
oraz kandydatów na maszynistów PL/17/2015
KursyKolejowe.pl

REGULAMIN PROMOCJI
stosowanych przez ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów
na maszynistów PL/17/2015 w ramach szkolenia kandydatów na maszynistów
§1
Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów Stanisław Głowacz
F.H.U. JMS (ośrodek szkolący) organizuje nabór na szkolenie teoretyczne kandydatów na maszynistów
ubiegających się o licencję maszynisty oraz pierwszy termin egzaminu dla kandydatów na maszynistów
ubiegających się o licencję maszynisty zwane dalej łącznie „kursem”. Termin rozpoczęcia kursu
przekazywany jest na stronie www.kursykolejowe.pl/zapisy.
§2
Osoba zainteresowana udziałem w kursie kontaktuje się z ośrodkiem szkolącym za pomocą
„Formularza zapytaniowego” umieszczonego na stronie internetowej kursykolejowe.pl/lmformularz/
lub wysyła wiadomość na adres e-mail: sprzedaz@kursykolejowe.pl. W odpowiedzi otrzymuje
niezbędne informacje.
1.

2.

§3
Warunkiem dopuszczenia do udziału w kursie jest uprzednie uiszczenie opłaty wpisowej
(przeznaczanej na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z rekrutacją osoby
zainteresowanej udziałem w kursie) w wysokości 400 zł (cena brutto zawiera VAT we właściwej
stawce). Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Z tytułu realizacji kursu osoba szkolona uiszcza opłatę określoną przez ośrodek szkolący (cena
regularna kursu).

§4
Ośrodek szkolący zorganizował następujące promocje cenowe dla osób zainteresowanych udziałem
w kursie:
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Nazwa Promocji:

„Wpisowe -50%”
dot. kursu na licencję maszynisty – edycja grudzień 2022

Warunki wstępne

Pozostałe warunki
skorzystania z
promocji

Wpisanie kodu rabatowego o treści: „wpisowe-50” w trakcie rezerwacji
terminu za pomocą formularza dostępnego pod adresem
http://kursykolejowe.pl/zapisy/ w zakładce „Rejestracja Kandydata”
na licencję maszynisty „Zarezerwuj termin” (rubryka „Płatność” pole
„Posiadam kod rabatowy”).
W TERMINIE DO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
Dokonanie wpłaty całości lub pierwszej raty wynagrodzenia należnego
ośrodkowi szkolącemu (w zależności od wyboru systemu płatności
wynagrodzenia – całościowego lub ratalnego) w nieprzekraczalnym
terminie określonym przez ośrodek szkolący.

Korzyść dla uczestnika
promocji

Opłata wpisowa na szkolenie wynosi 200,- zł

Skutki niespełnienia
warunków udziału w
promocji

Jeżeli osoba szkolona spełniająca warunki wstępne do skorzystania
z promocji nie spełni pozostałych warunków korzystania z danej promocji
będzie zobowiązana do dokonania dopłaty do pełnej kwoty opłaty
wpisowej należnej ośrodkowi szkolącemu nie później niż w terminie
ostatnich zajęć szkolenia teoretycznego.

Nazwa Promocji:

„Razem = Taniej”

(zamiast kwoty standardowej 400 zł).

dot. kursu na licencję maszynisty – edycja grudzień 2022
Warunki wstępne

Pozostałe warunki
skorzystania z
promocji

Korzyść dla uczestnika
promocji

1. Dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego pod adresem
http://kursykolejowe.pl/zapisy/ w zakładce „Rejestracja Kandydata”
na licencję maszynisty „Zarezerwuj termin”.
2. Osoba zgłaszająca swój udział za pomocą formularza otrzymuje
indywidualny numer zgłoszenia. Numer zgłoszenia oraz numery jednej
lub dwóch innych osób biorących udział w szkoleniu należy przekazać
w wiadomość e-mail do ośrodka szkolącego nie później niż
w terminie 5 grudnia 2022 roku
Jeśli osoba zgłaszająca się poda numery zgłoszeń jednej lub dwóch innych
osób przyjmuje się, że osoby te zgłaszają się razem.
Dokonanie wpłaty całości lub pierwszej raty wynagrodzenia należnego
ośrodkowi szkolącemu (w zależności od wyboru systemu płatności
wynagrodzenia – całościowego lub ratalnego) w nieprzekraczalnym
terminie określonym przez ośrodek szkolący przez wszystkie osoby,
których numery zgłoszenia zostały podane do udziału w promocji.
Cena regularna szkolenia zostaje obniżona:
-jeśli zgłoszą się razem 2 osoby o 100 zł brutto dla każdej z tych osób,
-jeśli zgłoszą się razem 3 osoby lub więcej o 200 zł brutto dla każdej z tych
osób.
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Skutki niespełnienia
warunków udziału w
promocji

Jeżeli osoba szkolona spełniająca warunki wstępne do skorzystania
z promocji nie spełni pozostałych warunków korzystania z danej promocji
będzie zobowiązana do dokonania dopłaty wynagrodzenia należnego
ośrodkowi szkolącemu do kwoty ceny regularnej szkolenia nie później
niż w terminie ostatnich zajęć szkolenia teoretycznego.

Nazwa Promocji:

„CZAS NAGLI”
dot. kursu na licencję maszynisty – edycja grudzień 2022

Warunki wstępne

Pozostałe warunki
skorzystania z
promocji
Korzyść dla uczestnika
promocji
Skutki niespełnienia
warunków udziału w
promocji

Dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego pod adresem
http://kursykolejowe.pl/zapisy/ w zakładce „Rejestracja Kandydata” w
terminie do 17 października 2022 roku.
Wpłata pierwszej raty w wyznaczonym terminie, tj. nie później niż do 10
grudnia 2022 roku.

Cena regularna szkolenia zostaje obniżona o 700 zł dla on-line poprzez
obniżenie drugiej raty opłaty za szkolenie. Zniżka uwzględnia wyłącznie
cenę regularną.
Jeżeli osoba szkolona spełniająca warunki wstępne do skorzystania
z promocji nie spełni pozostałych warunków korzystania z danej promocji
będzie zobowiązana do dokonania dopłaty wynagrodzenia należnego
ośrodkowi szkolącemu do kwoty ceny regularnej szkolenia nie później
niż w terminie ostatnich zajęć szkolenia teoretycznego.

Nazwa Promocji:

„Kurs rodzinny”

Warunki wstępne

1. Dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego pod adresem
http://kursykolejowe.pl/zapisy/ w zakładce „Rejestracja Kandydata”
na licencję maszynisty „Zarezerwuj termin”.
2. Osoba zgłaszająca swój udział za pomocą formularza wpisuje w polu
„Numer zgłoszeniowy członka rodziny będącego aktywnym kursantem
ośrodka” indywidualny numer zgłoszenia aktywnego kursanta ośrodka
szkolącego, będącym dla osoby zgłaszającej członkiem rodziny (rodzicem,
rodzeństwem, kuzynostwem [pierwszy stopień]).

Pozostałe warunki
skorzystania z
promocji

Dokonanie wpłaty całości lub pierwszej raty wynagrodzenia należnego
ośrodkowi szkolącemu (w zależności od wyboru systemu płatności
wynagrodzenia – całościowego lub ratalnego) w nieprzekraczalnym
terminie określonym przez ośrodek szkolący przez wszystkie osoby,
których numery zgłoszenia zostały podane do udziału w promocji.
Cena regularna szkolenia zostaje obniżona o 10% dla każdego członka
rodziny jako osoby zgłaszającej się na kurs.

Korzyść dla uczestnika
promocji

3

ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów
oraz kandydatów na maszynistów PL/17/2015
KursyKolejowe.pl

Skutki niespełnienia
warunków udziału w
promocji

Jeżeli osoba szkolona spełniająca warunki wstępne do skorzystania
z promocji nie spełni pozostałych warunków korzystania z danej promocji
będzie zobowiązana do dokonania dopłaty wynagrodzenia należnego
ośrodkowi szkolącemu do kwoty ceny regularnej szkolenia nie później
niż w terminie ostatnich zajęć szkolenia teoretycznego.

§5
1. Regulamin promocji został opublikowany na stronie internetowej www.kursykolejowe.pl/zapisy.
2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu promocji w każdym czasie przy zachowaniu
praw nabytych osób uprawnionych.

4

