
Regulamin programu  
Express EDU Center 

 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady i warunki programu Express EDU Center zwanego dalej „Programem”.  
2. Organizatorem Programu jest EGIS Sp. z o.o. (wyłączny przedstawiciel wydawnictwa Express 

Publishing w Polsce) z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 71, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 45858, posiadająca numer NIP: 
676-20-17-752, Regon: 351385353, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Program jest skierowany do:  
a) szkół/placówek publicznych oraz szkół/placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół/placówek 
publicznych,  
b) organów prowadzących szkoły/placówki,  
c) nauczycieli języka angielskiego pracujących w ww. szkołach/placówkach.  
 

4. Celem Programu jest wspieranie szkół i nauczycieli w działaniach dydaktycznych poprzez:  
 
a) umożliwienie nauczycielom, szkołom/placówkom lub organom prowadzącym szkoły/placówki 
nabycia materiałów dydaktycznych, takich jak: książki nauczyciela, nagrania, oprogramowanie do 
tablic interaktywnych itp., w cenach specjalnych; 
 
b) udostępnianie nauczycielom za pośrednictwem serwisu internetowego www.vipclub.egis.com.pl 
materiałów dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji pedagogicznych oraz przeznaczonych 
do pracy z uczniami i rodzicami.  
 
c) umożliwienie szkołom/placówkom i organom prowadzącym szkoły/placówki nabycia urządzeń 
służących wyposażeniu pracowni szkolnych (np. tablic interaktywnych, projektorów) w cenach 
specjalnych. 

 
 

II. ZASADY ZAKUPÓW PRODUKTÓW W CENACH SPECJALNYCH 
 
 

1. Uprawnienia do nabycia produktów w cenach specjalnych oferowanych w ramach Programu 
posiadają osoby fizyczne i prawne wymienione w pkt. I.3 niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania ww. uprawnień przed realizacją otrzymanego 
zamówienia na produkty objęte Programem.  

3. Lista produktów objętych Programem, wraz z cenami specjalnymi, jest dostępna u reprezentantów 
Organizatora (dane kontaktowe reprezentantów są dostępne na stronie internetowej 
www.egis.com.pl).  

4. Lista produktów dostępnych w ramach Programu oraz cena poszczególnych produktów może ulegać 
zmianom. 

5. Każdy nauczyciel może nabyć jeden egzemplarz/zestaw danego materiału dydaktycznego, a każda 
szkoła i każdy organ prowadzący – maksymalnie tyle publikacji/zestawów danego rodzaju, ilu 
nauczycieli z danej szkoły/placówki lub ze szkół/placówek prowadzonych przez dany organ 
uczestniczy w Programie. 

6. Zamówienia na produkty objęte Programem można składać u reprezentantów Organizatora (dane 
kontaktowe reprezentantów są dostępne na stronie internetowej www.egis.com.pl). 
 
 

http://www.vipclub.egis.com.pl/
http://www.egis.com.pl/
http://www.egis.com.pl/


 
III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.vipclub.egis.com.pl  

(VIP CLUB) 
 

Zasady korzystania materiałów dydaktycznych zamieszczonych w serwisie www.vipclub.egis.com.pl reguluje 
odrębny regulamin, dostępny na stronie internetowej www.egis.com.pl i www.vipclub.egis.com.pl.  
 

 
 

IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU I ZMIANY 
 

1. Program obowiązuje od 20 maja 2016 r. do odwołania lub zmiany.    
2. Informacja o zmianie lub odwołaniu Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.egis.com.pl. 
 

 
V. REKLAMACJE 

 
1. Reklamacje wnoszone przez uczestników Programu należy składać pisemnie na adres 

egis@egis.com.pl.  
2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni 

od daty jej otrzymania.    
 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator może wykluczyć z udziału w Programie każdego, kto naruszył przepisy prawa, dobre 
obyczaje, regulamin Programu lub regulamin serwisu internetowego www.vipclub.egis.com.pl. 

2. Skorzystanie z Programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
 
 
Kraków, 20 maja 2016 r.  
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