
Regulamin bonów podarunkowych ECKS 

I Definicje: 

Wydawca bonu - niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego o nazwie Europejskie Centrum 
Kształcenia Specjalistów, której organem prowadzącym jest Robert Burszewski, z siedzibą  
we Wrocławiu, przy ul. Kruszwickiej 8a, 53-652 Wrocław, NIP: 692-176-77-51 , REGON: 021969800. 

Bon podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Europejskim Centrum Kształcenia 
Specjalistów, uprawniający Posiadacza do skorzystania z określonego szkolenia oferowanego przez 
Europejskie Centrum Kształcenia Specjalistów 

Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu bonu podarunkowego w Europejskim Centrum 
Kształcenia Specjalistów. 

Posiadacz- osoba realizująca bon podarunkowy. 

Dowód płatności – paragon fiskalny lub wyciąg z konta bankowego. 

II Warunki ogólne: 

1. Bon podarunkowy wydawany jest w formie papierowej lub elektronicznej na okaziciela, 
zawiera nazwę wybranego kursu, okres, w którym może zostać zrealizowany bon, numer 
seryjny oraz pieczątkę placówki. 

2. Bon podarunkowy upoważnia do skorzystania ze szkolenia stacjonarnego w Europejskim 
Centrum Kształcenia Specjalistów we Wrocławiu, zgodnie z nazwą szkolenia widniejącą  
na posiadanym bonie. 

3. Bon podarunkowy ma charakter imienny i może z niego skorzystać wyłącznie osoba, na którą 
opiewa bon podarunkowy. 

4. Bon podarunkowy jest ważny przez cały 2021 rok. Posiadacz bonu podarunkowego jest 
uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu 
podarunkowego. 

5. W przypadku braku możliwości zorganizowania kursu ze względu na wprowadzenie obostrzeń 
przez rząd Wydawca Bonu przedłuży termin ważności bonu podarunkowego.  

6. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym na bonie, jest 
równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia 
jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. 

7. Posiadacz bonu prezentowego zobowiązany jest do wykorzystania bonu na kurs, który  
na bonie widnieje. 

8. Bon prezentowy nie jest wymienny na gotówkę. 
9. Bon prezentowy nie sumuje się z innymi zniżkami, promocjami i nie ulega przedłużeniu. 
10. Wydawca bonu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę 

trzecią bonem podarunkowym, jak również za utratę lub uszkodzenie bonu prezentowego  
z przyczyny nie leżącej po stronie wydawcy bonu po ich przekazaniu nabywcy. 

III Zakup bonu podarunkowego: 

1. Aby dokonać zakupu bonu podarunkowego należy najpierw skontaktować się telefonicznie  
(nr tel. 535 946 820) z sekretariatem Europejskiego Centrum Kształcenia Specjalistów.  

 
 
 



IV Realizacja bonu prezentowego: 

1. Aby zrealizować bon prezentowy należy najpierw skontaktować się telefonicznie  
(nr tel. 535 946 820) lub stawić się osobiście w sekretariacie Europejskiego Centrum 
Kształcenia Specjalistów w celu zapisania się na kurs i dobrania dogodnego terminu. 

2. Przy zapisywaniu się na kurs prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umawiany kurs 
będzie bon podarunkowy.  

3. W przypadku umówienia terminu kursu, braku odwołania (na 24h przed umówionym 
szkoleniem) i nie stawienie się w dniu umówionego kursu na szkolenie, bon prezentowy zostaje 
uznany jako zrealizowany. 

4. Bon podarunkowy należy okazać w sekretariacie przed rozpoczęciem kursu. 

V Reklamacja i zwroty: 

1. Zwrotu bonu podarunkowego, bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 14 dni 
kalendarzowych, liczonych od dnia jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze 
przedstawienie dowodu płatności. Zwrotu można dokonać kontaktując się z sekretariatem 
Europejskiego Centrum Kształcenia Specjalistów. 

VI Postanowienia końcowe: 

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji  
i regulaminie bonu prezentowego. 

2. Zakup bonu prezentowego przez Nabywcę i przedstawienie jego do realizacji przez Posiadacza, 
jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu zarówno przez Nabywcę  
jak i Posiadacza. 

 

 


