
 

Regulamin Zniżek w Opłatach za Kształcenie  

w ramach akcji promocyjnej „Akcja rekomendacja” 

 

§ 1 

1. Regulamin określa wysokość zniżek przysługujących rodzicom–opiekunom prawnym uczniów 

kształcących się w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Educo BSH Sp. z o. o.: Żłobku 

Król Maciuś II, Przedszkolu Król Maciuś I, Przedszkolu Król Maciuś II, Szkole Podstawowej im. 

Bolesława Chrobrego i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego, którzy wzięli udział 

w akcji promocyjnej „Akcja rekomendacja” w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. 

2. Regulamin jest uchwalany przez Zarząd Educo BSH Sp. z o.o. w trybie uchwały i może być 

zmodyfikowany w każdym czasie. 

 

§ 2 

Uczniom przyjętym w ramach akcji promocyjnej „Akcja rekomendacja” do placówek edukacyjnych 

prowadzonych przez Educo BSH Sp. z o.o. przysługuje zniżka:  

1. Kandydaci do Żłobka Król Maciuś II, którzy podpiszą umowę o kształcenie, uzyskają 

jednorazową zniżkę w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych). Zniżka zostanie 

uwzględniona w ostatniej racie czesnego za dany rok szkolny.  

2. Kandydaci do Przedszkola Król Maciuś I lub Król Maciuś II, którzy podpiszą umowę  

o kształcenie uzyskają jednorazową zniżkę w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych). 

Zniżka zostanie uwzględniona w ostatniej racie czesnego za dany rok szkolny. 

3. Kandydaci do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego, którzy podpiszą umowę  

o kształcenie uzyskają jednorazową zniżkę w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych). 

Zniżka zostanie uwzględniona w ostatniej racie czesnego za dany rok szkolny. 

4. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, którzy podpiszą umowę o 

kształcenie uzyskają jednorazową zniżkę w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych). 

Zniżka zostanie uwzględniona w ostatniej racie czesnego za dany rok szkolny. 

 

§ 3 

Uczniom, których rodzice lub opiekunowie prawni w ramach akcji promocyjnej „Akcja 

rekomendacja” polecili szkołę skutecznie innej osobie, która podpisała umowę o kształcenie dziecka w 

jednej z placówek prowadzonych przez Educo BSH SP. z o.o. przysługuje jednorazowa zniżka w 

wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych). Zniżka zostanie uwzględniona w ostatniej racie 

czesnego za dany rok szkolny. 

1. Zniżka zostanie uwzględniona tylko w sytuacji kiedy, umowa podpisana przez osobę poleconą 

będzie trwała minimum 1 rok. 

 

§ 4 

 

1. Zniżki przyznane na podstawie niniejszego regulaminu nie mogą zostać odebrane ani 

zmniejszone w trakcie kształcenia dziecka w okresie, na który zostały przyznane, nawet 

pomimo zmiany treści regulaminu.  

2. Zniżki obowiązują w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. 

 

§ 5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku. 

 

 

 

 


