
REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „LETNIA PROMOCJA 2021” 

(dalej „Regulamin”) 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem sprzedażowej oferty promocyjnej „Letnia Promocja 2021”, zwanej dalej „Promocją”, jest PM 

Experts sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 11a/2, NIP: 5262842843, zwany 

dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Promocji jest promocja szkoleń, organizowanych przez Organizatora, dostępnych na stronie 

internetowej www.pmexperts.pl 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01.06.2021 r. do 31.09.2021 r. 

4. Promocja obejmuje wybrane usługi w wybranych terminach, opisane w §2 ust. 6, ust. 7. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych (zwanych dalej „Klientem”). 

2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

3. Aby wziąć udział w Promocji Klient zobowiązany jest do przekazania informacji Organizatorowi o wybranym 

Wariancie, uiszczenia opłaty oraz dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności, związanych z organizacją 

uczestnictwa w szkoleniu. 

4. Promocja obejmuje wybrane szkolenia w trzech różnych wariantach promocyjnych (zwanych dalej 

„Wariantami”). 

5. Warianty nie łączą się. Jeśli jeden Klient chce skorzystać z więcej niż jednego Wariantu, musi je zakupić jako 

osobne produkty. 

6. Dostępne Warianty:  

a. „Pakiet szkoleń”, obejmujący dwa szkolenia: „Skuteczne Zarządzanie Projektami” oraz „Zdalne 

Zarządzanie Projektami”. Przy zakupie „Pakietu szkoleń” Klientowi przysługuje zniżka 25% od łącznej 

ceny regularnej wymienionych szkoleń jako pojedyncze produkty. 

b. „W grupie raźniej”, obejmujący zniżkę 15% od ceny regularnej szkoleń przy zapisie minimum 3 lub 

więcej osób. Zniżka przysługiwać będzie każdej osobie z zapisanej grupy. Wariant dostępny jest dla 

szkoleń: „Skuteczne Zarządzanie Projektami”, „Zdalne Zarządzanie Projektami” oraz „Professional 

SCRUM Master”.  

c. „Letnia Akademia PMP®” obejmujący zniżkę 33% przy zakupie całego programu „Akademia PMP®”, 

tj. pięciu modułów (Zarządzanie Projektami w Organizacjach, Zarządzanie Zakresem, 

Harmonogramem i Kosztami, Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami, Zarządzanie 

Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami, Przygotowanie do egzaminu PMP®). 

7. Terminy szkoleń objętych Promocją: 

a. Skuteczne Zarządzanie Projektami 26-27.VII lub 30-31.VIII 

b. Zdalne Zarządzanie Projektami 12-13.VIII 

c. Professional SCRUM Master 14-15.VII 

d. LETNIA AKADEMIA PMP®: 

i. Zarządzanie Projektami w Organizacjach 28.VI-01.VII 

ii. Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami 19-22.VII 

iii. Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami 16-19.VIII 

iv. Zarządzanie Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami 6-9.IX 

v. Przygotowanie do egzaminu PMP® 23-29.IX 

8. Szkolenia objęte promocją będą organizowane w wybranych terminach w formie online. 

9. Klienci przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają za pośrednictwem poczty e-mail zaproszenie, 

zawierające wszelkie szczegóły i informacje dotyczące organizacji szkolenia. 

http://www.pmexperts.pl/


10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń, objętych promocją.  

11. Organizator poinformuje Klienta o zmianie terminu szkolenia niezwłocznie po dokonaniu zmiany. 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie Klienta do wzięcia udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 

czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez 

Klientów.  

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.pmexperts.com 

http://www.pmexperts.com/

