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Regulamin Akcji „Podaj Dalej   
w Szkołach Tęcza w Zgorzelcu z okazji 10-lecia-  

II edycja” 
 

I. 

Postanowienia ogólne: 

1.   Akcja „Podaj Dalej w Szkołach Tęcza w Zgorzelcu z okazji 10-lecia – II edycja” 
(zwana  dalej  „Promocją” lub „Akcją”)  jest  organizowana  na   terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej przez DPFA Europrymus  Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. 
Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, 
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000240165,                                           
NIP 899-254-78-74, zwaną dalej „DPFA Europrymus” lub „Organizatorem”. 

2.   Akcja przeznaczona  jest  dla wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do ze-
społu szkolno-przedszkolnego o nazwie Szkoły Tęcza w Zgorzelcu, którzy skutecz-
nie  polecą Szkołę Tęcza nowym rodzicom w okresie od 1 grudnia 2017 r. do                    
31 sierpnia 2018 r. Przez skuteczne polecenie Szkół Tęcza rozumie się podpisanie 
umowy z nowym rodzicem na przynajmniej 13 miesięcy.   

3.   Polecający otrzyma rabat w płatności czesnego w szkole prowadzonej przez DPFA 
Europrymus  w wysokości 1/12 opłaty rocznej, tj. w 13-tym miesiącu trwania umowy 
zawartej przez nowego rodzica.  

4.   Prawni opiekunowie, którzy podpiszą nową umowę zapisując dziecko do Szkół                    
Tęcza w Zgorzelcu, także otrzymają rabat w płatności czesnego w szkole prowa-
dzonej przez DPFA Europrymus w wysokości 1/12 opłaty rocznej, tj. za trzynasty  
miesiąc trwania umowy.    

II. 

Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa: 

1. Akcja trwa w dniach od 1 grudnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie.  

2.   W Akcji może wziąć udział każdy rodzic, którego dziecko jest uczniem zespołu 
szkolno-przedszkolnego o nazwie Szkoły Tęcza prowadzonego przez DPFA                    
Europrymus, a także który spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie 
(„Uczestnik”). Rodzice uczniów uczęszczających do Szkół Tęcza   w Zgorzelcu,                   
którzy skutecznie polecą Szkołę Tęcza nowym rodzicom w dniach                                     
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od 1 grudnia 2017 r. do  31 sierpnia 2018 r. włącznie, zostaną uprawnieni do otrzy-
mania rabatu, o którym mowa w Postanowieniu Ogólnym pkt.3 

3.   Za skuteczne polecenie Szkoły Tęcza rozumie się podpisanie umowy z prawnym 
opiekunem dziecka nowego ucznia. Minimalny czas trwania umowy to minimum                  
13 miesięcy, przy czym musi zostać spełniony warunek, iż comiesięczne należności 
wynikające z treści umowy będą uregulowane w wyznaczonym w umowie terminie. 
Przy nieterminowych wpłatach czesnego dokonywanych przez polecającego jak        
i poleconego rabat nie zostanie uznany.  

4.   Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia poleconego ucznia do      
Szkół Tęcza w Zgorzelcu. 

5.   W Akcji mogą brać udział pracownicy DPFA Europrymus Sp. z o.o. i członkowie ich 
rodzin, których dzieci uczęszczają do Szkół Tęcza w Zgorzelcu na zasadach obo-
wiązujących innych uczestników Akcji. 

III. 

Postanowienia końcowe: 

1.   Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych. 

2.  Niniejszy Regulamin w okresie trwania Akcji dostępny jest w siedzibie DPFA           
Europrymus oraz na stronie www.dpfa-europrymus.pl. 

3.  Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji,   
a ich interpretacja  powinna  być  dokonywana  zgodnie  z  powszechnie obowiązu-
jącymi przepisami prawa. 

4.  Biorąc  udział  w  Akcji  Uczestnik  potwierdza, iż  zapoznał  się  z  treścią niniejsze-
go Regulaminu,  zgadza  się  z  jego  warunkami  oraz  zobowiązuje  się  przestrze-
gać jego postanowień.  
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Katarzyna Hübner  
Prezes Zarządu  
DPFA Europrymus Sp. z o.o.  
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