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Regulamin promocji NOWA MATURA 2012 
 

 
§ 1 

 
Celem promocji NOWA MATURA 2012 organizowanej przez Centrum Edukacyjne MAXIMA jest zwrot części 
opłat za kurs przygotowujący do nowej matury 2012 w przypadku nie zdania przez uczestnika kursu egzaminu 
maturalnego w maju 2012 r. 
 

§ 2 
 
Uprawnioną do wzięcia udziału w promocji może być osoba, która w okresie trwania promocji spełni wszystkie 
poniższe warunki: 

1. Zapisze się na kurs organizowany przez Centrum Edukacyjne MAXIMA do dnia 7 IX 2011 roku. 
2. Będzie uczestniczyła we wszystkich zajęciach dydaktycznych. Dopuszczalne jest opuszczenie z 

przyczyn losowych jednego zjazdu. 
3. Będzie realizować program nauczania zgodnie z wytycznymi osoby prowadzącej. 
4. Zaliczy pozytywnie minimum 60% wewnętrznych testów sprawdzających wiedzę z zakresu kursu.  
5. Zgłosi do dnia 31.05.2012r. fakt nie zdania egzaminu maturalnego, co powinno być potwierdzone 

pisemnie przez sekretariat szkoły, w której odbył się egzamin maturalny.  
6. Terminowo regulowała opłaty za kurs.  
7. Wyrazi pisemną zgodę na warunki promocji.  

 
§ 3 

 
1. Zwrotowi podlega opłata w wysokości 40 % dokonanych wpłat za dany przedmiot. 
2. Zwrot opłaty może zostać zamieniony na bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego w 

najbliższym pasującym zainteresowanym terminie – bezpłatnie w 100%. 
3. Przez niezdany egzamin maturalny uważa się uzyskanie ocen niedostatecznych z przedmiotu, na który 

uczęszczał słuchacz. 
4. Pieniądze zostaną wypłacone w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. 

 
§ 4 

 
1. Za dzień rozpoczęcia promocji uważa się dzień zapoznania się z powyższym regulaminem przez 

uczestnika kursu. 
2. Udział w promocji jest dobrowolny.  
3. Promocja, o której mowa w niniejszym regulaminie, obowiązuje do dnia 31.05.2012 r.  
4. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej do dnia 31.05.2012 r. pod 

adresem siedziby Centrum Edukacyjne MAXIMA. 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na warunki promocji. 
 

  ………………………………………. 
                                                                                            data i czytelny podpis 


