Regulamin programu „Klub Nauczyciela Klett”
organizowanego przez Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
dla nauczycieli: matematyki, przyrody, geografii, języka niemieckiego, języka francuskiego
i języka hiszpańskiego
z dnia 1 września 2014 r.
zwany dalej: Regulaminem
Celem programu jest współpraca ze szkołami reprezentowanymi przez nauczycieli w misji
edukacji i wychowania młodzieży poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnych publikacji,
materiałów multimedialnych oraz szkoleń dla nauczycieli. Uczestnicy programu dostarczają
wydawcy informacji i opinii o wykorzystywanych materiałach edukacyjnych, które mogą się
przyczynić do powstania udoskonalonych nowoczesnych publikacji dydaktycznych.
§1
Postanowienia ogólne
1. Program „Klub Nauczyciela”, zwany w dalszej części regulaminu: Programem, uprawnia
do uzyskania karty nauczyciela oraz rabatu w sklepie www.klett.pl, na zasadach
określonych przez niniejszy regulamin.
2. Organizatorem programu jest: Wydawnictwo LektorKlett sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Polska 114, 60-401 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000175262, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych,
zwana dalej: Organizatorem.
§2
Uczestnicy
Program skierowany jest do osób pełnoletnich, będących nauczycielami: matematyki,
przyrody, geografii, języka niemieckiego oraz języka francuskiego, języka hiszpańskiego
zwanych dalej: Uczestnikami.

§3
Czas trwania programu
1. Program będzie trwał do czasu wypowiedzenia niniejszego Regulaminu przez
którąkolwiek ze stron, tj. Organizatora albo Uczestnika.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy Regulamin bez wskazania przyczyn

z

zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku wypowiedzenia Regulaminu przez którąkolwiek ze stron, Uczestnicy mają
obowiązek przeprowadzenia procedury zamówienia nagrody, zgodnie z zasadami
określonymi w § 9, do końca okresu wypowiedzenia, pod rygorem utraty przez
Uczestnika prawa do nagrody.

4. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000
roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r. nr 2 poz. 271) w terminie 3
miesiące od dnia zawarcia umowy.

5. Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień otrzymania przez Organizatora od Uczestnika
prawidłowo wypełnionej Informacji o wykorzystywanych podręcznikach w danym roku

szkolnym.

§4
Warunki wstępne uczestnictwa w Programie
1. Warunki wstępne zgłoszenia udziału w Programie to:
a. przesłanie na adres organizatora informacji o podręcznikach wykorzystywanych w
poszczególnych klasach w danym roku szkolnym,
b. uzyskanie przez Uczestnika zgody na udział w Programie osoby reprezentującej
szkołę zgodnie z przepisami prawa, np. dyrektora szkoły
c. przesłanie przez Uczestnika za pośrednictwem operatora pocztowego na podany

Informacji o

adres Organizatora lub faxem na numer: +48 61 849 62 02

wykorzystywanych

podręcznikach

w

danym

roku

szkolnym,

z

prawidłowo

wypełnionymi wszystkimi wymaganymi rubrykami.
2. Formularze Informacji, które nie będą spełniały warunków opisanych w ust. 1 lit c. nie
będą brane pod uwagę przez Organizatora.
3. Przesłanie prawidłowo wypełnionej Informacji jest uważane za przystąpienie Uczestnika
do Programu, natomiast wyrażenie zgody przez osobę reprezentującą szkołę uważane
jest za przystąpienie danej szkoły do Programu w związku z udziałem Uczestnika, którego
zgoda dotyczy.
4. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z zawarciem:
•

umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem,

•

umowy pomiędzy szkołą, w której Uczestnik jest nauczycielem a Organizatorem.

§5
Warunki szczegółowe uczestnictwa w Programie
1. Warunki szczegółowe uczestnictwa w Programie, uprawniające do otrzymania nagród, to:
a. prawidłowe wypełnienie przez Uczestników wszystkich wymaganych rubryk w
Informacji o wykorzystywanych podręcznikach w danym roku szkolnym w wersji:


papierowej lub



elektronicznej

(dostępnej

pod

adresem

www.klett.pl/programKlubKlett

po uprzednim zalogowaniu),
b. przekazanie Informacji o wykorzystywanym podręczniku w danym roku szkolnym
Organizatorowi:


w

przypadku

wersji

elektronicznej:

zarejestrowanie

Informacji

o

wykorzystywanym podręczniku w danym roku szkolnym w systemie, za
pośrednictwem strony: www.klett.pl/ programKlubKlett,


w przypadku wersji papierowej: przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza

Informacji o wykorzystywanym podręczniku w danym roku szkolnym za
pośrednictwem operatora pocztowego na podany adres Organizatora lub faxem
na numer: +48 61 849 62 02.
2. Informacje o wykorzystywanych podręcznikach w danym roku szkolnym, które nie będą
spełniały warunków opisanych w ust. 1, nie będą uprawniały Uczestnika do
uczestnictwa w programie.
§6
Warunki uczestnictwa w Programie w następnych latach szkolnych
1. Warunkiem dalszego uczestnictwa w Programie Uczestnika, który spełnił warunki
określone w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 2, jest przekazywanie ww. Informacji – w każdym
kolejnym roku szkolnym od momentu zgłoszenia udziału w programie.
2. Każdy Uczestnik jest obowiązany – poza spełnieniem warunków określonymi w § 4 i § 5 –
przesyłać Organizatorowi co najmniej raz w roku prawidłowo wypełnioną Informację o

wykorzystywanym podręczniku, w którym określi etapy edukacyjne, w których uczy
w danym roku szkolnym, w wersji:
a. papierowej lub
b. elektronicznej (dostępnej pod adresem www.klett.pl/programKlubKlett, po
uprzednim zalogowaniu),

3. Informacje, które nie będą spełniały warunków opisanych w ust. 2, nie będą
uznawane za zgłoszenie dalszego udziału w Programie.
4. Nieprzesłanie w kolejnym roku szkolnym Informacji o wykorzystywanym podręczniku
– zgodnie z ust. 1 – oznacza rezygnację z udziału tego Uczestnika w Programie.
§7
Karta Nauczyciela
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w § 4 ust. 1, otrzymują za
pośrednictwem operatora pocztowego Kartę Nauczyciela.
2. Karta Nauczyciela zawiera:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. indywidualny kod Uczestnika
3. Karta Nauczyciela uprawnia do:
a) zalogowania się do strefy nauczyciela w Klubie Klett oraz do korzystania z materiałów
edukacyjnych w nim dostępnych, zgodnie ze szczegółowymi warunkami opisanymi w § 8
Regulaminu,
b) rabatu 15% na materiały dostępne w sklepie www.klett.pl oraz w wybranych
księgarniach językowych.
4. Każdy Uczestnik otrzymuje wyłącznie jedną Kartę Nauczyciela.
5. Karta Nauczyciela jest bezpłatna.
6. Karta Nauczyciela jest własnością Organizatora.
7. Utratę lub trwałe uszkodzenie Karty Uczestnik obowiązany jest zgłosić bezzwłocznie na
piśmie Organizatorowi.
8. Organizator w przypadku zgłoszenia utraty lub trwałego uszkodzenia karty wyda
Uczestnikowi nową Kartę.
9. Organizator ma prawo zweryfikować informację o utracie lub trwałym uszkodzeniu karty.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub uszkodzenia
Karty, jeżeli fakt ten nie został Organizatorowi zgłoszony.
11. Do korzystania ze strefy nauczyciela w Klubie Klett, w tym w szczególności do
przeglądania jej zawartości oraz korzystania z jej aktywności, niezbędne jest spełnienie
następujących wymagań technicznych:
a) urządzenie z dostępem do Internetu, umożliwiające przeglądanie witryn internetowych,
b) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
Safari lub inna obsługująca nowoczesne standardy HTML / CSS,
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

12. Uczestnicy nie mogą umieszczać w strefie nauczyciela w Klubie Klett, ani za pomocą
tej strefy dostarczać innym Uczestnikom lub osobom trzecim treści o charakterze
bezprawnym, tj. sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszających
prawa innych Uczestników lub osób trzecich, w tym również treści sprzecznych z
dobrymi

obyczajami,

obraźliwych

oraz

mogących

naruszać

dobra

osobiste

wskazanych wyżej podmiotów.
§8
Warunki dostępu do materiałów w Strefie Nauczyciela Klubu Klett
1. Wraz z Kartą Nauczyciela Uczestnicy programu zyskują bezpłatny dostęp do Strefy
Nauczyciela, w której zamieszczono materiały metodyczne jak programy nauczania,
rozkłady materiału, plany wynikowe itp.
2. Dostęp ten zyskują Uczestnicy niezależnie od tego, czy korzystają z podręczników
lub innych produktów Wydawnictwa.
3. Dostęp do materiałów takich jak testy, sprawdziany, klucze odpowiedzi jest
dostępem płatnym a abonament roczny wynosi 99 zł.
4. Ponadto Uczestnik programu może otrzymać dodatkowy rabat na ww abonament
poprzez rekomendacje Konsultanta Organizatora, w zamian za udział w akcjach
recenzenckich, badaniach marketingowych itp.

§9
Pakiety Nauczycielskie
1. Każdy Uczestnik programu po zweryfikowaniu nadesłanej Informacji, ma możliwość
zakupu pakietu nauczycielskiego Premium w cenie 49 zł.
2. Ze względu na wykorzystanie materiałów wchodzących w skład pakietu nauczycielskiego
w procesie dydaktycznym w celach metodycznych oraz w celu możliwie najpełniejszego
dopasowania pakietu do potrzeb nauczyciela, z oferty pakietów nauczycielskich mogą
skorzystać wyłącznie nauczyciele po wcześniejszej weryfikacji nadesłanej przez nich

Informacji.
3. Ponadto Uczestnik programu może otrzymać dodatkowy rabat na ww. pakiet poprzez
rekomendacje Konsultanta Organizatora, w zamian za udział w akcjach recenzenckich,
badaniach marketingowych itp.

§ 10
Sposób naliczania punktów
1. Uczestnik gromadzi punkty na indywidualnym koncie elektronicznym przydzielonym przez
Organizatora, znajdującym się na stronie www.klett.pl.
2. Punkty mogą zostać przyznane Uczestnikowi
a) za indywidualne zakupy w sklepie www.klett.pl dokonywane przez członka Klubu na
indywidualny użytek
b) w ramach akcji specjalnych Organizatora. Szczegółowe zasady przyznawania punktów
w ramach takich akcji zostaną określone w odrębnych regulaminach.
3. Punkty naliczane są indywidualnie dla każdego Uczestnika.
4. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość punktów po zalogowaniu na stronie www.klett.pl.
§ 11
Wymiana punktów na nagrody
1. Zgromadzone na indywidualnym koncie Uczestnika punkty mogą być wymieniane na
nagrody.
2. Uczestnik w ramach Programu działa w imieniu własnym, lecz na rzecz szkoły (osoby
fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną,
prowadzącej szkołę)
3. Lista nagród i ich wartość punktowa dostępna jest na stronie internetowej
www.klett.pl/sklep-punkty.
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgromadzenie na indywidualnym koncie Uczestnika
liczby punktów odpowiadającej wartości nagrody.
5. W celu wymiany punktów na nagrody Uczestnik dokonuje zamówienia poprzez stronę
www.klett.pl/sklep-punkty.
6. Punkty odpowiadające wartości nagrody zostaną odjęte z indywidualnego konta
Uczestnika w momencie przyjęcia przez Organizatora zamówienia do realizacji.
7. Zamówione nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Uczestnika, za
pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w ciągu 14 dni od przyjęcia
zamówienia przez Organizatora.
8. Uprawnienie do domagania się otrzymania i wydania nagrody jest niezbywalne.
9. Szkoły

publiczne

będące

zakładami

dochodowego od otrzymanych nagród.

budżetowymi

są

zwolnione

od

podatku

10. Inne szkoły niż wskazane w ust. 10 są zwolnione od podatku dochodowego
od otrzymanych nagród, jeżeli ich celem statutowym jest działalność oświatowa,
a otrzymane nagrody zostaną w całości przeznaczone na ten cel.
11. W

związku ze zmianą regulaminu Uczestnik

Programu zobowiązany

jest

do

wykorzystania dotychczas zgromadzonych punktów w terminie do 15 grudnia 2014 r.
Po ww. terminie niewykorzystane punkty zostaną usunięte z konta Uczestnika.
§ 12
Zmiany Regulaminu
1. Niniejszy regulamin zastępuje poprzedni regulamin Klubu Nauczyciela Klett z dniem 1
września 2014 r. W związku z powyższą zmianą Uczestnikowi przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w terminie 14 dniu od dnia uzyskania informacji o zmianie
Regulaminu, w przypadku braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Uczestnika
w tym terminie pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio
przez stronę internetową przyjmuje się, iż Uczestnik akceptuje zmiany w Regulaminie
wprowadzone przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych
przyczyn, tj.:
a) w przypadku zmiany sposobu funkcjonowania Programu w związku z
wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych,
b) w przypadku zmian dotyczących Organizatora, w szczególności jego danych
adresowych, formy prawnej lub zmiany strategii rozwoju,
c) w

celu

usunięcia

naruszeń

oraz

nieprawidłowości

zgłaszanych

przez

Uczestników lub dostrzeżonych przez Organizatora,
d) w przypadku zmiany przepisów prawnych skutkujących koniecznością
wprowadzenia zmian w Regulaminie,
2. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie
internetowej www.klett.pl poprzez umieszczenie na niej zawiadomienia o zmianie oraz
zakresie zmian, która to informacja będzie utrzymywana na stronie internetowej
www.klett.pl przez okres co najmniej 14 dni, dodatkowo Uczestnicy zostaną
powiadomieni o zmianie i zakresie zmian Regulaminu także poprzez przesłanie
wiadomości na adres e-mail wskazany przez nich podczas rejestracji. Informacja o
zmianie zostanie przekazana nie później, aniżeli na 21 dni przed wprowadzeniem
zmian Regulaminu.

3. W przypadku zmiany Regulaminu z innych przyczyn, aniżeli wskazane w ust. 1
Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.klett.pl,
w przypadku braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Uczestnika w tym
terminie pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio przez
stronę internetową przyjmuje się, iż Uczestnik akceptuje zmiany w Regulaminie
wprowadzone przez Organizatora.
4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 21 dni od dnia umieszczenia
informacji, o której mowa w ust. 2.
§ 13
Reklamacje
1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do usług świadczonych przez Organizatora
w ramach Programu, w szczególności naruszenia przez Organizatora postanowień
Regulaminu Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację.
2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres Organizatora: doradcy@klett.pl
3. Organizator rozpatrzy reklamację zgłoszoną przez Uczestnika w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Uczestnika.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Wzory Informacji, o których mowa w Regulaminie, znajdują się na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: www.klett.pl.
3. Przesłane Informacje

nie będą zwracane Uczestnikom i pozostaną w dyspozycji

Organizatora.
4. Organizator

ma

prawo

do

weryfikacji

informacji

podanych

przez

Uczestnika

w przesłanych Informacjach.
5. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora oraz podmioty z nim powiązane, w celach handlowych
i marketingowych, związanych z ofertami dla nauczycieli oraz na otrzymywanie takich
ofert drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy z dnia

29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z

późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi
przysługuje prawo wglądu oraz zmiany przetwarzanych danych osobowych.
6. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na publikacje, w przypadku
przyznania nagrody, jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miasta,
z którego pochodzi, na stronach internetowych Organizatora.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.klett.pl
oraz obowiązuje do dnia zakończenia Programu.
8. Organizator nie odpowiada za dostępność i właściwe działanie sieci Internet, niezbędnej
do korzystania z Programu.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronach
internetowych.

Poznań, dnia 1 września 2014 r.

