
REGULAMIN PROMOCJI WAKACJE Z FRDL = letnie ceny na szkolenia 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. 

Organizatorem promocji „Wakacje z FRDL = letnie ceny na szkolenia” jest Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 

2.  

Promocja obowiązuje w terminie od 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  

§ 2 

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

1. 

Promocja dotyczy zniżek na szkolenia jednodniowe, realizowane w formie on-line, organizowane w 

okresie od 1 lipca 2021 r, do 31 sierpnia 2021 r. 

2.  

Warunkiem uzyskania zniżki w ramach Pakietu „Wcześniej=taniej” jest dokonanie prawidłowego 

zgłoszenia: 

a. na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia – 15% zniżki, 

b. na 15  dni przed planowanym terminem szkolenia – 10% zniżki.  

3.  

Warunkiem uzyskania zniżki w ramach Pakietu „Razem=taniej” jest dokonanie prawidłowego 

zgłoszenia na wybrane szkolenie: 

a. co najmniej 2 osób z jednej instytucji – 20% zniżki dla każdego zgłoszonego uczestnika, 

b. co najmniej 6 osób – 30% zniżki dla każdego zgłoszonego uczestnika. 

4.  

Warunkiem uzyskania zniżki 10% w ramach Pakietu „Z przyjacielem” jest dokonanie prawidłowych 

zgłoszeń przez obie jednostki biorące udział w promocji oraz adnotację na karcie zgłoszenia z nazwą 

jednostki zaprzyjaźnionej. 

5.  

Zgłoszenia należy dokonać poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszenia i jej przesłanie na adres 

mailowy wskazany w ofercie, faksem lub poprzez formularz zgłoszeniowy na www. frdl.bialystok.pl 

Pakiety nie łączą się. Przy zgłoszeniu udzielana jest zniżka korzystniejsza dla uczestnika. 

7. 

Promocja nie łączy się z innymi rabatami. Przy zgłoszeniu udzielana jest zniżka korzystniejsza dla 

uczestnika.  

§  3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. 

Wszelkie reklamacji powinny być kierowane do Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie 

Centrum w terminie 7 dni od daty wystąpienia powodów reklamacji. 

2. 

Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem 85 307 02 68, mailowo na adres 

uromanowicz@frdl.bialystok.pl lub pisemnie na adres ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 

3. 

Organizator dołoży wszelkich starań by reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich 

wpływu. 

4. 



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z rabatu przez Uczestnika z 

przyczyn leżących po stronie uczestnika. Rabat możliwy do wykorzystania tylko na szkolenia 

jednodniowe realizowane w formule on-line w okresie 01.07-31.08.2021 r. 

5.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak szkoleń w obszarze tematycznym interesującym 

uczestnika. 

6.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie zgłoszenia uczestnika na 

szkolenie. 

7. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia. 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. 

Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym 

Regulaminem. 

2.  

Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej 

www.frdl.org.pl  

3. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

http://www.frdl.org.pl/

