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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„Materiały dla nauczycieli” 

  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Szyszkowa 20, (02-258) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089904, NIP: 

5272076913, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł 

 

2. Akcja Promocyjna  prowadzona jest na terenie całej Polski. 

 

3. Akcja Promocyjna prowadzona będzie od 19.07.2019 r. do dnia 31.10.2019 roku. 

 

4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej są zamówienia na książki, które wybrano do używania w 

szkole w roku szkolnym 2018/19, zamawiane/kupowane w Polanglo oraz w wydawnictwie 

Nowa Era przez Uczestników z oferty Organizatora (zwane dalej ,,Produktami”) i są 

kontynuowane w szkole w klasach trzecich i szóstych w roku szkolnym 2019/20: 

o GOLD SPARKS klasa 3 SB + WB 

o EXPLORE TREETOPS klasa 3 SB + WB 

o STEPS PLUS klasa 6 SB + WB 

o TEAM UP PLUS klasa 6 SB + WB 

5. Celem Akcji Promocyjnej jest sprzedaż Produktów Organizatora, o których mowa w ust. 4 

powyżej. 

 

6. Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 

- SB – podręcznik  

- WB – ćwiczenia  

- TB – Teacher’s Book (książka dla nauczyciela do danego kursu) 

 

§  2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

 
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest wyłącznie dyrektor szkoły podstawowej, który dokonał 

zakupu w Polanglo oraz w Nowej Erze w roku szkolnym 2018/19 i w szkole w roku szkolnym 

2019/20 kontynuowana jest nauka na podręcznikach wydawnictwa Oxford University Press w 

klasie trzeciej i szóstej. 

2. Zamówienia na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych objęte dotacjami 

MEN można składać w Polanglo Sp. z o.o. na stronie http://www.eduzamowienia.pl/ oraz u 

wydawców edukacyjnych tj. WSIP, Nowa Era, Mac Edukacja.   

3. Całościowa obsługa zamówień złożonych w Polanglo Sp. z o.o., a w szczególności zasady 

składania i realizacji zamówień w Polanglo Sp.  z o.o., fakturowanie, warunki płatności, 

http://www.eduzamowienia.pl/
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reklamacji, korespondencji i zwrotów - odbywają się zgodnie z regulaminem serwisu, 

dostępnego pod linkiem http://www.eduzamowienia.pl/regulamin-serwisu.html    

 

4. Wszelkie zamówienia złożone na tytuły  u wydawców edukacyjnych (WSIP, Nowa Era, 

Mac Edukacja) obywa się zgodnie z regulaminami sprzedaży tychże wydawców. 

 

5. Uczestnikowi, który w roku szkolnym 2018/19 dokonał zakupu podręczników i ćwiczeń  

z serii  wymienionych w § 1 pkt. 4 w kompletach (SB+WB) dla klas drugich i piątych – w 

tym roku przysługują poniższe zestawy- Teacher’s Book + podręcznik+ ćwiczenia tychże 

serii  - na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie: 

 

Zestaw Gold Sparks 3 

9780194616744 GOLD SPARKS 3 CB PK (PL) 

9780194616782 GOLD SPARKS 3 WB (PL) 

9780194616881 GOLD SPARKS 3 TEACHERS POWER PK (PL 

 

Zestaw Step Plus 6 

9780194206747 STEPS PLUS GRADE 6 CB & CD PK (PL) 

9780194206778 STEPS PLUS GRADE 6 PRAC BK PK (PL) 

9780194206815 STEPS PLUS GRADE 6 TB POWER PK (PL) 

 

Zestaw Team  UP Plus 6 

9780194207683 TEAM UP PLUS GRD 6 CB & CD PK (PL) 

9780194207713 TEAM UP PLUS GRD 6 PRAC BK PK (PL) 

9780194207751 TEAM UP PLUS GRD 6 TB POWER PK (PL) 

 

Zestaw Explore Treetops 3 

9780194617246 EXPLORE TREETOPS 3 CB PK (PL)    

9780194617284 EXPLORE TREETOPS 3 WB (PL) 

                    9780194617390 EXPLORE TREETOPS 3 TEACH POWER PK (PL)     

 

6. Zestawy będą przysługiwały szkole wyłącznie przy spełnieniu niżej wymienionych 

warunków zamówienia. Jeżeli w roku szkolnym 2018/19 szkoła zamówiła: 

a) minimum 10 podręczników i 10 ćwiczeń danej serii - szkoła otrzyma dodatkowo jeden 

zestaw tejże serii (dotyczy zamówień od przynajmniej 10 kompletów do 29 kompletów) 

b) minimum 30 podręczników i 30 ćwiczeń danej serii – szkoła otrzyma dodatkowo dwa 

zestawy z tej serii (dotyczy zamówień od przynajmniej 30 kompletów do 59 kompletów) 

c) minimum 60 podręczników i 60 ćwiczeń (lub więcej) danej serii – szkoła otrzyma 

dodatkowo trzy zestawy z tejże serii (dotyczy zamówień od przynajmniej 60 kompletów 

wzwyż) 

7. Serie nie łączą się ze sobą. 

8. Produkty będą dostarczone do Uczestnika na adres dostawy wskazany przez niego w 

zamówieniu złożonym na podręczniki w roku szkolnym 2018/19.  

9. Materiały wymienione w punkcie 5 niniejszego paragrafu, będą przysługiwały wyłącznie 

zarówno w przypadku zamówień złożonych w Polanglo Sp. z o.o. jak również w przypadku 

zamówień złożonych u wydawcy  Nowa Era. 

http://www.eduzamowienia.pl/regulamin-serwisu.html
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10. Materiały wymienione w punkcie 5 niniejszego paragrafu, będą przysługiwały również w 

przypadku zamówień złożonych u wydawcy WSIP oraz Mac Edukacja, jednak w przypadku 

tychże zamówień będą one wysyłane dopiero razem z zamówieniami dotacyjnymi na rok szkolny 

2019/20 przez te wydawnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 

 
 
 

 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej Uczestnika, który 

narusza zasady Regulaminu. 

 

2. Akcja Promocyjna trwa do wyczerpania zapasów Produktów u Organizatora.  

 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Szyszkowa 20, 02-258 Warszawa. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 

w naszym zbiorze danych w celu prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej. Masz prawo do:  

a) dobrowolności podania danych,  

b) dostępu do nich i ich poprawiania,  

c) żądania usunięcia danych przetwarzanych w związku z Akcją Promocyjną. 

 

4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestniczących w Akcji Promocyjnej Uczestników są 

określone wyłącznie w Regulaminie. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania 

Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany 

będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały 

od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej http://www.eduzamowienia.pl/ 

 

6. Regulamin dostępny jest na http://www.eduzamowienia.pl/ 

 

7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 
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