
REGULAMIN PROMOCJI 

STUDENCKA OFERTA GRUPOWA – SZKOLENIA 

 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. W niniejszym regulaminie opisano zasady promocji pod nazwą: „Oferta 
Grupowa - Szkolenia” („Promocja”), w ramach której grupa 
zainteresowanych osób („Grupa”), spełniająca wymagania, o których mowa 
w § 2 ust. 1, może skorzystać ze zniżki na wykupienie dostępu do szkoleń z 
bazy Instytutu Edukacji Żywieniowej oraz Rajdu Nowoczesnej Dietetyki na 
platformie Kcalmar.pro. Zgłoszenie Grupy odbywa się wyłącznie przez 
kontakt telefoniczny i/lub mailowy osoby reprezentującej Grupę 
(„Przedstawiciel Grupy”). 

2. Organizatorem Promocji jest Hermax sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. 
Spokojna 2 lok. 1/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 000184822, REGON 110002927, NIP 5640001583, o 
kapitale zakładowym w wysokości 2 012 500,00 zł („Organizator”). 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2022 do 31.12.2023 r., z 
zastrzeżeniem, że może on ulec zmianie w trakcie jego trwania, o czym 
Organizator poinformuje Grupę. 

 

§ 2 

Zasady promocji 

1. Z Promocji skorzystać mogą Studenci kierunku dietetyka lub kierunków 
pokrewnych, którzy utworzą grupę w liczbie co najmniej 5 osób 
(“Członków”).  

2. Ceny promocyjne dla poszczególnych wielkości grup kształtują się 
następująco: 

• Dla 5–9 osób – 30 % 

• Dla 10–19 osób – 40 % 

• Powyżej 20 osób – 50 % 

3.  Warunkiem skorzystania z Promocji jest przekazanie przez Przedstawiciela 
Grupy imion oraz nazwisk, adresów mailowych i numerów telefonu od 
każdego Członka danej Grupy w formie listy w pliku Excel, którego wzór 
dostarczy Organizator. Uzupełniony plik należy przesłać na adres mailowy 



kontakt@kcalmar.com. Każdy Członek Grupy zobowiązany jest do podania 
danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

4. Adres mailowy Członka Grupy, podany przez Przedstawiciela Grupy, nie 
może być zmieniony. W przypadku błędu w adresie, wynikającego z użycia 
niepoprawnej domeny (np. gmail.pl, onet.com, itp.), Organizator zgłosi się do 
Przedstawiciela Grupy z prośbą o korektę. W przypadku jej niedokonania w 
ciągu 7 dni roboczych, zgłoszenie Grupy uznaje się za nieważne. 

5. Potwierdzenie posiadania statusu Studenta każdego Członka Grupy w 
postaci skanu lub zdjęcia podpisanej i ważnej legitymacji (awers i rewers) 
należy przesłać indywidualnie na kontakt@kcalmar.com. Alternatywą może 
być również aktualne zaświadczenie z Uczelni bądź zrzut ekranu z 
Wirtualnego Dziekanatu. Przesłane zbiorczo przez Przedstawiciela w/w 
potwierdzenia nie będą przyjmowane. 

6. Każdy członek grupy w ciągu 5 dni od zgłoszenia do Promocji, zobowiązany 
jest do posiadania zarejestrowanego konta dietetyka. Konto można założyć 
bezpłatnie pod adresem 
https://kcalmar.com/accounts/dietitian/registration/.  

7. Organizator w ciągu 7 dni dokona oceny zgłoszenia chęci wzięcia udziału 
w Promocji a następnie poinformuje Przedstawiciela Grupy o decyzji. 

8. W przypadku akceptacji zgłoszenia Organizator skontaktuje się drogą 
telefoniczną i/lub mailową najpierw z Przedstawicielem Grupy a następnie z 
Członkami Grupy w celu realizacji założeń Promocji w ciągu 7 dni od 
podjętej decyzji. 

9. Członek Grupy ma 14 dni na skorzystanie z Promocji licząc od dnia przesłania 
oferty indywidualnej przez Organizatora. 

10. W sytuacji braku akceptacji zgłoszenia, Organizator poinformuje 
Przedstawiciela Grupy o zaistniałym powodzie/powodach drogą 
telefoniczną i/lub mailową. 

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na szkolenia Kcalmar.pro ani z 
innymi rabatami. 

12. Udział w Promocji w ramach Oferty Grupowej jest możliwy jeden raz w ciągu 
3 miesięcy. 

13. Baza szkoleń objętych promocją znajduje się pod adresem 
https://kcalmar.com/dietetyk/szkolenia/. 

14. Z promocji wyłączone są szkolenia o tytułach: Dieta i parametry płodności 
mężczyzn; Dieta przeciwzapalna; Dieta – IR, zaburzenia owulacji, PCOS – i 
niepłodność; WyGRAJ zdrowie! 
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§ 3 

Warunki rezygnacji 

1. Każdy Członek Grupy może w każdej chwili i bez podania przyczyny 
zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez przesłanie stosownego 
oświadczenia do Organizatora. 

2. Rezygnacja następuje na zasadach określonych w Regulaminie 
Kcalmar.pro (https://kcalmar.com/dietetyk/regulamin/). 

3. W przypadku gdy na skutek rezygnacji Członka Grupy dana Grupa będzie 
liczyć mniej niż 5 osób, Promocja przestanie obowiązywać tę Grupę. 
Wówczas pozostałych Członków Grupy będą obowiązywały standardowe 
ceny z Cennika usług Kcalmar.pro, znajdującego się̨ na podstronach strony 
https://kcalmar.com/dietetyk/. 

§ 4 

Reklamacje 

1. Każdemu Członkowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach 
dotyczących Promocji. 

2. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
e-mail: reklamacje@kcalmar.com. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:  
• przyczyny reklamacji ze szczegółowym opisem problemu; 
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko Członka, 
adres email, telefon kontaktowy). 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 21 dni roboczych od 
momentu otrzymania jej przez Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez 
rozpatrzenia, jeżeli nie będzie zawierać wszystkich informacji wymienionych 
w ust. 3. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe Członków Grupy będą wykorzystywane w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie 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 oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
Zastosowanie mają przepisy Polityki Prywatności Organizatora 
(https://kcalmar.com/polityka-prywatnosci/). 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie 
mają postanowienia Regulaminu Kcalmar.pro, Polityka Prywatności oraz 
Cennik usług Kcalmar.pro, znajdują się na podstronach strony 
https://kcalmar.com/dietetyk/. Niezdefiniowane wyrażenia pisane 
w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie przypisane im w 
dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim. 
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3. Udział Członka Grupy w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego 
Regulaminu, Regulaminu Kcalmar.pro, Polityki Prywatności oraz Cennik 
usług Kcalmar.pro. 

4. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie. 

 


