REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ
Academy of Hasten
1. Definicje
a. „Polecający” – aktualny klient Academy of Hasten korzystający z zajęć
semestralnych.
b. “Indywidualny Polecający” - aktualny klient Academy of Hasten
korzystający z zajęć indywidualnych.
c. „Nowy Klient” – osoba, która do tej pory nie uczęszczała na zajęcia
semestralne organizowane przez Academy of Hasten.
d. “Organizator” – Fundacja Hasten, ul. Lekka 3u4, 01-910 Warszawa, KRS:
768133, NIP: 1182187989, pod marką Academy of Hasten
2. Organizator i postanowienia ogólne
a. Organizatorem i realizatorem programu „Poleć nas znajomym” jest
Academy of Hasten.
b. Celem programu jest udzieleniu rabatu Polegającemu w wysokości 50zł za
każdego nowego uczestnika zapisującego się na zajęcia grupowe.
3. Czas trwania programu
Promocja obowiązuje do odwołania..

4. Uczestnicy programu
a. Polecającym może zostać każdy uczestnik dowolnych zajęć w Academy of
Hasten.

b. Aby wykorzystać rabaty z programu, Polecający ma obowiązek dalszego
uczestniczenia w zajęciach. Zgromadzona kwota za polecenia nie będzie
wypłacana w formie pieniężnej.
c. Polecający może polecić Nowemu Klientowi każdy rodzaj zajęć,
niezależnie od terminu, lokalizacji i poziomu zaawansowania (Nowy Klient
nie musi zapisać się na tę samą grupę, na którą uczęszcza Polecający).

5. Warunki ogólne promocji
a. Niniejszy regulamin określa promocyjne warunki skorzystania z programu
„Poleć nas znajomym”
b. Polecający nie może sam siebie polecić.
c. Polecającemu, w zależności od liczby osób przez niego poleconych, które
skorzystają z programu promocyjnego, przysługuje następujący rabat:
50 zł - za polecenie każdego Nowego Klienta, który zapisze się na zajęcia
semestralne i dokona opłaty z góry za cały semestr (najpóźniej do końca
października w przypadku I semestru oraz do końca marca w przypadku
II semestru). Zniżki za kolejnych Nowych klientów kumulują się.

6. Zasady korzystania z promocji
a. Aby skorzystać z promocji Nowy Klient musi zapisać się na wejściówkę
jednorazową na dane zajęcia gdzie nie ma pełnej grupy , wypełnić pole
„Osoba polecająca” w momencie zapisu na zajęcia podając Imię i
Nazwisko Polecającego.
b. Zebrane zniżki można wykorzystać w dowolnym momencie dokonywania
zapisów na nasze zajęcia grupowe lub indywidualne bądź na inne nasze
produkty - w sklepie, obozy, półkolonie.
c. Premiowane są tylko zapisy Nowych Klientów na zajęcia semestralne.
d. Wpłaty należy dokonać z góry za cały semestr (opłata semestralna - jedne
zajęcia = należność za semestr zajęć) w przypadku osoby poleconej.
e. Po wypełnieniu pola „Osoba polecająca” Organizator prześle droga
elektroniczną wszystkie niezbędne informację dotyczące skorzystania z
promocji, zapisu na zajęcia oraz dokładnej należności za semestr .

f. Zapisanie się na zajęcia jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem
Szkoły pływania Hasten dostępnej na stronie internetowej hasten.pl, jego
akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu
udziału w programie promocyjnym.

7. Postanowienia końcowe
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu, o
czym poinformuje poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie
www.hasten.pl
b. Promocja „Poleć nas znajomym" nie łączy się z innymi promocjami i
konkursami organizowanymi przez Organizatora.
Regulamin wchodzi w życie z 8 marca 2021 r.

