
Regulamin promocji „500”  
 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „500” („Promocja”) jest Centrum Rozwoju Dziecka  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS 393956, o kapitale zakładowym 75 000 zł, NIP 525 251 54 91, REGON 

142984383 („Organizator”).  

2. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących 
konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. 
j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników 
Organizatora. 

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego 
Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

§ 2. Zasady promocji 
 

1. Promocja dotyczy wysokości opłaty czesnego za świadczenie usługi edukacyjnej w Przedszkolu 

KIDS&Co.  

2. Czas trwania promocji: 01.09.2020 – 31.12.2020. 

3. Miejscem Promocji jest Przedszkole KIDS&Co. w Warszawie ul. Domaniewska 48 oraz 

Przedszkole KIDS&Co. ul. Krakowiaków 50 w Warszawie 

4. W Promocji mogą wziąć udział rodzice dzieci w wieku od 2,5 roku życia. 

5. W celu skorzystania z promocji, uczestnik zobowiązany jest podpisać umowę o świadczenie 

usług w zakresie opieki przedszkolnej KIDS&Co. na minimum 1 rok. 

6. Czesne w wysokości 500zł dotyczy miesięcy: wrzesień, październik, listopad, grudzień w 2020 

roku. 

7. Po zakończeniu promocji, wysokość czesnego regulować będzie cennik będący załącznikiem do 

umowy o świadczenie usług.  

8. W przypadku wypowiedzenia umowy przed ukończeniem 1 roku świadczenia usługi, uczestnik 

promocji zobowiązany będzie do pokrycia kosztu w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy 

opłatą promocyjną a wysokością czesnego zgodnie z cennikiem Przedszkola za okres w którym 

obowiązywała Promocja. 

 
§ 3. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać 
będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.kids-co.pl oraz w 

biurze dyrektora Dwujęzycznego Przedszkola KIDS&Co. ul. Domaniewska 48 w Warszawie.  

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2020 r.  
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  
6. Promocja „500” nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

http://www.kids-co.pl/

