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 REGULAMIN AKCJI-  AKCJA REKRUTACJA! Zaproś znajomych do 
znajomości niemieckiego (dalej „AKCJA REKRUTACJA!“) 

 
1. Organizatorem akcja „AKCJA REKRUTACJA! Zaproś znajomych do znajomości 

niemieckiego dalej „AKCJA REKRUTACJA!“ jest einfach so! Ewelina Toruńczak-
Pawłowicz z siedzibą w Warszawie (00-102) ul. Marszałkowska 111 NIP: 841-
162-89-74. 

2. AKCJA REKRUTACJA! trwa od dnia 3.09.2019 r. do dnia 23.09.2019 r. 
3. W AKCJA REKRUTACJA! mogą brać udział wszystkie osoby, będące uczestnikami 

kursów języka niemieckiego organizowanych przez einfach so! Ewelina 
Toruńczak-Pawłowicz z siedzibą w Warszawie (00-102) ul. Marszałkowska 111 
NIP: 841-162-89-74 przeprowadzonych do 2.09.2019 r 

4. Udział w AKCJA REKRUTACJA! jest całkowicie dobrowolny. 
5. Uczestnik kursu to osoba uczestncząca w kursie organizowanym przez  einfach 

so! Ewelina Toruńczak-Pawłowicz do dnia 2.09.2019  
6. Zniżki nie dotyczą kursów, na które zapisali się kursanci przed organizacją AKCJI 

REKRUTACJI. 
7. Zniżki obedjmują kursy, które rozpoczynają się od października 2019 r. 
8. Zniżki nie łączą się. 
9. Administratorem danych osobowych Uczestników AKCJA REKRUTACJA! jest 

einfach so! Ewelina Toruńczak-Pawłowicz z siedzibą w Warszawie (00-102) ul. 
Marszałkowska 111 NIP: 841-162-89-74 

10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych 
przedmiotowo z AKCJA REKRUTACJA!  
 

I ZAPISY NA KURS 

1. Zapis na kurs superintensywny- 5% zniżki od ceny podanej na stronie 
www.einfachso.pl 

2. Zapis na kurs semestralny- 7% zniżki od ceny podanej na strone 
www.einfachso.pl 

3. Zapis na kurs WD C1, konwersacyjny, ZD B2- 5% zniżki od ceny podanej na 
strone www.einfachso.pl 
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II ZAPISY NA KURS INDYWIDUALNY 

1. W przypadku zapisania się na kurs indywidualny bądż przez Skype 
znajomej/znajomego uczestnika kursu, osobie będącej uczestnikiem kursu do 
dnia 2.09.2019 r przysługuje zniżka 10% na kurs indywidualny. 

2. Zniżka, o której mowa w pkt 1 rozdziału II ZAPISY NA KURS INDYWIDUALNY, 
trwa do 29.02.2020 r.  z uwzględnieniem punkt 3. rozdziału II ZAPISY NA KURS 
INDYWIDUALNY 

3. W momencie rezygnacji z kursu indywidualnego/ przez Skype 
znajomej/znajomego uczestnika kursu osoby zniżka ulega zniesieniu. 
 

III ZAPISY NA KURS GRUPOWY 

1. W przypadku zapisu znajomej/znajomego uczestnika kursu na kurs grupowy  
cena kursu grupowego dla znajomej/znajomego ustalana jest zgodnie z ceną 
podaną na stronie www.einfachso.pl 

2. W przypadku zapisu znajomej/znajomego uczestnika kursu zniżka dla osoby 
będącej wcześniej kursantem einfach so! wynosi 15% w przypadku kursu 
semestralnego. 

3. W przypadku zapisu znajomej/znajomego uczestnika kursu zniżka dla osoby 
będącej wcześniej kursantem einfach so! wynosi 7% w przypadku kursu WD C1, 
konwersacyjnego, ZD B2. 

4. Znajoma/znajomy uczestnika kursu nie ma możliwości rezygnacji z kursu 
grupowego. 
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