
 

Regulamin Promocji „Karta na pieczą tki” dla uczestników Zimowych Dni Zawodowych organizowanych 

przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji pod nazwą  „Karta na pieczą tki” (dalej ”Promocja”) dla Uczestników 

Zimowych Dni Zawodowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą  w 

Kielcach (adres: ul. Ignacego Paderewskiego 55; 25-950 Kielce), zarejestrowany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000067987, prowadzonym przez Sąd Rejonowy X Wydział 

Gospodarczy w Kielcach, NIP 657-000-88-69 oraz numer identyfikacyjny REGON: 000512562, 

będący organem prowadzącym Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (dalej: 

„Organizator”) 

2. Promocja obowiązuje od dnia 14.01.2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, z czego zbieranie 

pieczą tek upoważniających do skorzystania z promocji obowiązuje od dnia 14.01.2019 roku do 

10.02.2019 roku  

3. Promocja obowiązuje na terenie Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Szkoły 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Chmielniku, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku Zdroju, Szkoły Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Koń skich, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie, Szkoły Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Ostrowcu Świę tokrzyskim, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opatowie, Szkoły 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej, Szkoły Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Miechowie, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Szkoły 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście oraz Szkoły Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Kozienicach) 

 

§2 

Zasady promocji 

1. Każdy uczestnik Zimowych Dni Zawodowych otrzymuje „Kartę  na pieczą tki” i moż e 

gromadzić  na niej punkty w postaci pieczą tek. 

2. Jedna pieczą tka = obecność  na jednych pełnych zajęciach. 

3. Karta na pieczą tki umoż liwia zbieranie pieczą tek za udział w warsztatach, zajęciach 

zorganizowanych przez Organizatora w ramach Zimowych Dni Zawodowych. 

4. Podczas jednej wizyty w wybranej szkole Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w 

trakcie trwania Zimowych Dni Zawodowych Uczestnik otrzymuje jedną  pieczą tkę . 



5. Przy otrzymaniu 3-8 pieczą tek Uczestnik dostaje gadż et niespodziankę . 

6. Przy otrzymaniu 9-14 pieczą tek Uczestnik ma zapewnione darmowe uczestnictwo w 

wybranych zajęciach, warsztatach organizowanych w szkołach ZDZ w Kielcach 

7. Przy otrzymaniu 15-19 pieczą tek Uczestnik zostaje zwolniony z opłaty czesnego w 

wybranym przez siebie miesiącu. 

8. Przy otrzymaniu 20 pieczą tek Uczestnik otrzymuje zniż kę  50 % czesnego na 3 wybrane 

przez siebie miesiące .  

9. Po zebraniu wymaganej ilości pieczą tek kartę  przekazuje do wybranej przez siebie siedziby 

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w celu zrealizowania promocji. 

10. Czas na zrealizowanie, odebranie swojej nagrody upływa 30 czerwca 2019 roku. 

11. Na jednego Uczestnika Zimowych Dni Zawodowych  przypada jedna „Karta na pieczą tki”. 

12. Oferta obowiązuje we wszystkich wymienionych wyż ej szkołach ZDZ w Kielcach. 

13. Promocja nie łączy się  z innymi promocjami obowiązującym w szkołach ZDZ Kielce 

14.  Uczestnikowi nie przysługują  jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z 

Promocji, nie zgłoszeniem pracownikowi ZDZ chęci skorzystania z Promocji, a w 

szczególności roszczenie o otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrody. 

15. Pieczą tki można zbierać  we wszystkich szkołach ZDZ w Kielcach biorących udział w 

Zimowych Dniach Zawodowych. 

 

§3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronach 

internetowych szkół ZDZ w Kielcach oraz w placówkach szkół ZDZ w Kielcach. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się  przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Informacja 

o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronach internetowych szkół Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, biorących udział w Zimowych Dniach 

Zawodowych. Zmiany będą  wchodzić  w ż ycie po upływie 2 dni kalendarzowych od 

daty ogłoszenia i zmianie. W przypadku uprawnień  nabytych przed dniem wejścia w 

ż ycie zmian, ich realizacja następuje na zasadach dotychczas obowiązujących.  

 

 

 


