Załącznik do Uchwały Zarządu
nr 01/01/2022 z dnia 13.01.2022 r.

Regulamin promocji „Dobry start 2022”

§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin promocji „Dobry start 2022” (dalej jako „Regulamin”) określa warunki
akcji promocyjnej na świadczenie usługi Coworking PNT, w szczególności zasady uczestnictwa
w promocji i udzielania rabatu opisanego dalej w ust. 3 (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ulicy Technologicznej 2, kod
45 – 839, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000449086, (dalej jako „Organizator”).
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy Regulaminu
Korzystania z Usług Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (dalej jako „Regulamin Usług PNT”), dostępnego na stronie internetowej
Organizatora www.pnt.opole.pl oraz zapisy umowy na świadczenie usługi Coworking PNT.
4. W Promocji mogą wziąć udział następujące podmioty, zwane dalej „Uczestnikami”: osoba
fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub/ i przedsiębiorca, które spełniają
warunki określone w Regulaminie Usług PNT.
§2.
Cel Promocji
Celem Promocji jest reklama poszczególnych usług oferowanych i udostępnianych przez
Organizatora w ramach działania Inkubatora Przedsiębiorczości PNT w Opolu.
§3.
Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
1. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora Uczestnikom Promocji w okresie trwania
Promocji rabatu w wysokości 50% na cenę netto usługi Coworking PNT oferowaną przez
Organizatora, w stosunku do ceny tych usług określonych w cenniku usług PNT dostępnym na
stronie www.pnt.opole.pl.
2. Okres trwania Promocji rozpoczyna się w dniu ogłoszenia Promocji przez Organizatora na
stronie internetowej Organizatora www.pnt.opole.pl i kończy się z dniem 17.02.2022 r.
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3. Promocja dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez Organizatora określonych w § 1 ust.
1.
4. Uczestnik korzystający z Promocji uzyskuje rabat 50% na cenę netto usług określonych
w ust. 1, wynoszący w przypadku usługi:
1)Coworking Biznes Start - 40 zł netto tygodniowo na okres do 17.02.2022 r.
2)Coworking Biznes Standard - 120 zł netto miesięcznie na okres do 17.02.2022 r.
3)Coworking Biznes Plus - 150 zł netto miesięcznie na okres do 17.02.2022 r.
5. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy po raz pierwszy złożą formularz
rekrutacyjny na usługę Coworkingu do dnia 17.02.2022 r. i otrzymają rekomendację do udziału
w usłudze wskazanej w ust. 1, na zasadach określonych w Regulaminie Usług PNT.
6. Warunkiem uczestnictwa i skorzystania z Promocji jest pozytywne przejście przez proces
rekrutacji określony w Regulaminie Usług PNT.
7. W trakcie trwania Promocji umowy na usługę Coworkingu PNT zawierane są pomiędzy
Organizatorem i Uczestnikiem na czas określony, nie dłuższy niż okres trwania Promocji, czyli
do dnia 17.02.2022 r.
8. Uczestnik może skorzystać z oferty promocyjnej tylko raz. W zależności od wybranego
pakietu maksymalny okres korzystania z oferty to 17.03.2022 r.
8. Po okresie trwania Promocji Uczestnik może zawrzeć z Organizatorem nową umowę na
usługę Coworkingu PNT, na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie Usług PNT oraz za
cenę wskazaną w cenniku usług PNT, dostępnym na stronie internetowej www.pnt.opole.pl.
§4
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące warunków Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na adres
e-mail Organizatora: inkubator@pnt.opole.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Uczestnika imię, nazwisko, nazwę oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty
ich otrzymania na adres e-mail wskazany w ust. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za funkcjonalność elektronicznej skrzynki pocztowej Uczestnika.
4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony na adres e-mail
podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość adresu e-mail Uczestnika z którego
otrzymał reklamację.

2

§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Prawo do udziału w Promocji nie podlega przeniesieniu ani zbyciu na inny podmiot, zarówno
odpłatnie, jaki i pod tytułem darmowym.
2. Regulamin stanowi załącznik odpowiednio do umowy na świadczenie usługi Coworking PNT,
jako ich integralna część.
3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie
postanowieniami Regulaminu.
4. Organizator w trakcie trwania Promocji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym Regulaminie, w tym w warunkach Promocji, w każdym czasie bez podania
przyczyny.
5. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
6. Zmiana Regulaminu, w tym warunków Promocji, nie wymaga aneksu do umów na
świadczenie usług określonych w § 1 ust. 3. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o
zmianach Regulaminu na zasadach określonych w umowach wskazanych w zdaniu pierwszym.
7. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w biurze Inkubatora
Przedsiębiorczości PNT w Opolu (pokój 2.08, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole) oraz na
stronie internetowej www.pnt.opole.pl.
8. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy Regulaminem a umową zawartą przez
Organizatora z Uczestnikiem na świadczenie usług określonych w § 3 ust. 1, pierwszeństwo
mają postanowienia zawartej umowy na świadczenie tych usług.
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