REGULAMIN PROMOCJI „ 3 SZKOLENIA W CENIE 2”
1. Organizatorem promocji „3 szkolenia w cenie 2” jest firma SECURITUM SZKOLENIA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer
5, NIP: 6793133749, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby lub firmy, które wykupią pakiet trzech szkoleń (trzy vouchery)
objętych promocją.
3. Przy zakupie pakietu trzech szkoleń objętych promocją, Uczestnik otrzymuje najtańsze szkolenie gratis. Ceny
szkoleń objętych promocją podane zostały w punkcie 4 poniżej.
4. W skład promocyjnego pakietu trzech szkoleń mogą wchodzić wyłacznie następujące szkolenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo aplikacji WWW, cena: 1 950 PLN netto + 23 % VAT
Zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji WWW, cena: 1 950 PLN netto + 23 % VAT
Bezpieczeństwo frontendu aplikacji WWW, cena: 1 950 PLN netto + 23 % VAT
Bezpieczeństwo API Rest, cena: 1 150 PLN netto + 23 % VAT
Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych, cena: 1 150 PLN netto + 23 % VAT
Powłamaniowa analiza incydentów IT, cena: 1 995 PLN netto + 23 % VAT
Wprowadzenie do bezpieczeństwa środowisk Cloud, cena: 999 PLN netto + 23% VAT
Zaawansowane metody pozyskiwania informacji z ogólnodostępnych źródeł (OSINT), cena:
1 099 PLN netto + 23 % VAT
Bezpieczeństwo sieci/testy penetracyjne, cena: 2 950 PLN netto + 23 % VAT

znajdujących się w ofercie „Organizatora” przedstawionej na stronie http://www.securitum.pl/oferta/szkolenia
5. Aby wykupić pakiet szkoleń objętych promocją należy wypełnić formularz zgłoszenia na każde z wybranych
trzech szkoleń z pakietu i w polu „ „Miejsce i data szkolenia” wybrać opcję „Voucher - Promocja 3 za 2”.
Formularze znajdują się na stronie http://www.securitum.pl/oferta/szkolenia, w opisie każdego szkolenia.
6. Każdy voucher ma przypisany indywidualny numer. Vouchery nie są imienne, może z nich skorzystać
dowolna osoba wskazana przez firmę lub osobę, która wykupiła vouchery.
7. Wszystkie szkolenia wchodzące w skład pakietu objętego promocją należy zrealizować nie później niż do
dnia 31.03.2020 roku. Niewykorzystanie szkoleń w podanym terminie skutkuje przepadkiem prawa do
uczestnictwa w szkoleniu na warunkach promocji (pakiet trzech szkoleń uznaje się za zrealizowany), chyba,
że Organizator nie zapewni w okresie ważności vouchera co najmniej dwóch możliwych terminów danego
szkolenia z zakupionego pakietu.
8. Aby skorzystać z promocji należy wykupić pakiet zawierający trzy szkolenia (trzy vouchery) do dnia
30.04.2019r. (okres obowiązywania promocji).
9. Organizator nie zwraca kosztów niezrealizowanych w terminie wskazanym w punkcie 7 szkoleń.
10. Promocje i rabaty nie łączą się.
11. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłynięcie zapłaty na konto Organizatora za cały pakiet trzech
szkoleń w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia pierwszego ( pod
względem terminu) szkolenia. Zapłata dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu, na bazie wystawionej
przez Organizatora faktury proformy.
12. Nie ma możliwości zwrotu wykupionych voucherów ani wymiany ich na gotówkę lub inne świadczenia.
13. Terminarz szkoleń publikowany jest na stronie WWW Organizatora:
http://www.securitum.pl/oferta/szkolenia
14. Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące regulaminu promocji i jej zasad powinny być kierowane na adres
e-mail Organizatora: szkolenia@securitum.pl
15. Skorzystanie z promocji „3 szkolenia w cenie 2” oznacza, że Uczestnik promocji potwierdza zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

