
 
 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora 
Kieleckiego Parku Technologicznego  
Nr 23/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.                                                                 

                                                                                    
 

Regulamin Akcji Promocyjnej   
pn. „Ceny za oceny” 

 
   

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w Akcji Promocyjnej pn. „Ceny za oceny”. 
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej pn. „Ceny za oceny” jest Kielecki Park Technologiczny – jednostka 

budżetowa Gminy Kielce z siedzibą przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, zwany dalej „Organizatorem”. 
 
 

§ 2.  
Termin, miejsce Akcji 

1. Akcja promocyjna prowadzona jest w Energetycznym Centrum Nauki Kieleckiego Parku 
Technologicznego.  

2. Akcji Promocyjnej pn. „Ceny za oceny” obowiązuje w okresie od 24 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 
r. 

 
 

§ 3.  
Uczestnicy Akcji 

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, które chcą wziąć udział w Akcji, ale spełniają 
następujące warunki: 
a) w roku szkolnym 2021/2022 byli uczniami lub absolwentami szkół podstawowych  

oraz ponadpodstawowych, w tym liceów, techników, szkół zawodowych, artystycznych, zwanymi dalej 
„Uczniami”. 

b) posiadają ważne: świadectwo poświadczające promocję do kolejnej klasy lub świadectwo ukończenia: 
szkoły podstawowej, szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej, zwane dalej „Świadectwem”. 

 
 

§ 4.  
Zasady Akcji promocyjnej 

1. W ramach Akcji promocyjnej Organizator przyznaje rabat, zwany dalej „Rabatem”, za okazane 
Świadectwo wg następujących zasad: 
- 15% - uczniowie klas 0-3 
- 15% za średnią od 3,0 do 3,9 
- 20% za średnią od 4,0 do 4,9 
- 30% za średnią od 5,0 do 5,9 
- 40% za średnią 6,0 

2. Rabat dotyczy zwiedzania wystawy oraz udziału w warsztatach popularnonaukowych w Energetycznym 
Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego, zwanym dalej „ECN”.  

3. Rabat naliczany jest w kasie ECN w momencie zakupu biletów uprawniających do wejścia na wystawę 
oraz warsztaty. 

4. Rabaty nie sumują się, tzn. np. jeśli w jednej rodzinie jest dwoje Uczniów, którzy otrzymali  
średnią 6,0 nie otrzymają rabatu 80%, a 40%. 

5. Z rabatu za dane Świadectwo można skorzystać tylko raz. 
6. Rabat można wykorzystać od 24 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
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7. Organizator zastrzega, że do celów ewidencyjnych może zapisać nr Świadectwa oraz dane podmiotu 
który je wystawił.  

8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi rabatami. 
9. Nie można wymienić Rabatu na ekwiwalent finansowy ani rzeczowy. 
10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Akcji promocyjnej jeśli narusza postanowienia niniejszego 

Regulaminu (np. przedłoży fałszywe lub nieaktualne Świadectwo) albo narusza obowiązujące przepisy 
prawa lub zasady współżycia społecznego.  

11. W celu skorzystania z wizyty w ECN w ramach Akcji promocyjnej należy wcześniej dokonać rezerwacji 
miejsc na zwiedzanie lub warsztaty, kontaktując się pod nr 41 278 72 50,  
 

§ 5. 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące Akcji oraz sposobu jej prowadzenia powinny być złożone w terminie jej realizacji, 
w godzinach otwarcia ECN albo w terminie 7 dni od jej zakończenia. 

2. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie ECN  
(ul. Olszewskiego 6, Kielce, Budynek SKYE, II piętro) albo mailowo na adres: ecn@technopark.kielce.pl,  
z dopiskiem: Reklamacja – „Ceny za oceny”. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację  
oraz opisanie przyczyny reklamacji. 

4. Wyniki reklamacji zostaną przekazane w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez Organizatora 
na adres wskazany przez składającego reklamację w podaniu reklamacyjnym. 

 
 

§ 6.  
Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych 
osobowych: 
1. Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@technopark.kielce.pl 

tel. 41 278 72 00. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji Akcji promocyjnej, i będą przechowywanie przez 

wymagany okres archiwizacji, 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a w/w rozporządzenia tj. zgoda osoby, której 

dane dotyczą (wyrażona przez jej opiekuna prawnego lub przedstawiciela).  
5. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 

przepisami prawa.  
6. Przystąpienie do Akcji promocyjnej poprzez akceptację Regulaminu zostanie potraktowane jako zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych.  
7. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym 

czasie, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem. 

8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

9. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10.  Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu. 



  

3 / 3 

§ 7.  
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na stronie Energetycznego Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego 
www.ecn.kielce.pl lub w siedzibie Centrum. 

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji promocyjnej. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 
4. Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu należy do Organizatora. W ramach spornych ostateczną 

decyzję podejmuję Organizator. 
5. Każdy z uczestników Akcji promocyjnej zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem  i przestrzegać jego 

postanowień. 
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7. Zastosowanie ma również Regulamin zwiedzania Energetycznego Centrum Nauki oraz Procedura 

określająca zasady bezpieczeństwa pracy Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku 

Technologicznego w stanie epidemii COVID-19, dostępne na stronie www.ecn.kielce.pl.  

 

 

http://www.ecn.kielce.pl/
http://www.ecn.kielce.pl/

