Ogólne warunki umów sponsoringu Eduelo.pl
(obowiązują dla umów sponsoringu zawieranych od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.)
I.

II.

Zakres zastosowania
1.

Niniejsze Ogólne warunki umów sponsoringu Eduelo S.C. („OWUS”) mają zastosowanie do
umów sponsoringu zawieranych pomiędzy Eduelo Marta Żukowska-Gryzło Maciej Pokora
Marcin Żukowski Spółka cywilna („Eduelo”) a pomiotem zainteresowanym sponsorowaniem
korzystania z Konta Szkoły na warunkach Konta Premium Eduelo, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszych OWUS, dla wybranej przez siebie szkoły lub szkół, zwanym dalej
„Sponsorem”.

2.

Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowanie w OWUS mają takie znaczenia, jakie nadano
im w Regulaminie korzystania z Eduelo, dostępnym na stronie:
https://www.eduelo.pl/regulamin/
Sponsoring – standardowe warunki współpracy:

1. W ramach umowy sponsoringu Sponsor przekazuje Eduelo wynagrodzenie w wysokości
równej co do zasady aktualnym kosztom Konta Premium Eduelo dla wybranej przez siebie
szkoły lub grupy szkół, w zamian za co Eduelo uwidacznia informację o Sponsorze na kontach
użytkowników Konta Premium Szkoły objętego sponsoringiem. Strony mogą uzgodnić inną
wysokość wynagrodzenia za jedną szkołę, w szczególności zastosowanie znajdują
postanowienia Działu II punktów 2 i 3 OWUS.
2. W przypadku objęcia przez Sponsora sponsoringiem powyżej pięciu szkół obowiązuje rabat
15% od wynagrodzenia za szóstą i każdą kolejną szkołę, a w przypadku objęcia sponsoringiem
powyżej dziesięciu szkół obowiązuje rabat 20% od wynagrodzenia za szóstą i każdą kolejną
szkołę.
3. Standardowy okres sponsoringu wynosi 12 miesięcy. W przypadku objęcia sponsoringiem
szkół niezarejestrowanych do tej pory w portalu www.eduelo.pl lub szkół o niskiej do tej pory
aktywności w portalu www.eduelo.pl (poniżej 2 tys. pytań quizowych rozwiązanych łącznie
przez uczniów danej szkoły do momentu objęcia szkoły sponsoringiem) standardowy okres
sponsoringu poprzedzony jest 3-miesięcznym okresem próbnym. Wynagrodzenie za okres
próbny sponsoringu wynosi 1 zł brutto. W przypadku szkół nowo zarejestrowanych 3miesięczny okres próbny nie sumuje się z przysługującym szkołom standardowo po rejestracji
2-miesięcznym okresem próbnym.
4. W zamian za wynagrodzenie wskazane w pkt. II.1-3 Eduelo zobowiązuje się do:
a) uruchomienia danej szkole dostępu na zasadach Konta Premium Eduelo, to jest
pełnej funkcjonalności konta, jednak z zastrzeżeniem możliwości wyświetlania na
stronie reklam Sponsora zgodnie z lit. b poniżej;
b) uwidocznienia informacji o Sponsorze przez cały okres ważności umowy.
Uwidocznienie tej informacji nastąpi na stronach panelu głównego użytkowników
konta danej szkoły (widocznych po zalogowaniu użytkownika na stronę), a także na
podstronach prezentujących katalog główny każdego z przedmiotów nauczania oraz
na podstronie dotyczącej zakupu/przedłużenia Konta Premium;
c) poinformowania mailem zarejestrowanych w Eduelo użytkowników konta szkoły
(nauczycieli i - w szczególnych przypadkach - rodziców) objętej sponsoringiem
informacji o udostępnieniu funkcjonalności Konta Premium dzięki współpracy ze
Sponsorem;
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d) zwrócenia się do zarejestrowanych w Eduelo nauczycieli szkoły objętej
sponsoringiem o przekazanie rodzicom uczniów listu Eduelo informującego o
skorzystaniu przez szkołę ze sponsorowanego dostępu do funkcjonalności Konta
Premium. Treść listu Eduelo będzie zawierać krótką notatkę o Sponsorze.
5. Proces zawarcia umowy sponsoringu:
a) Sponsor kontaktuje się ze szkołą i uzyskuje od przedstawiciela szkoły zgodę na
objęcie szkoły sponsoringiem. Forma zgody szkoły jest dowolna, przechowuje ją
Sponsor i nie ma obowiązku przekazywania jej do Eduelo.
b) Jeżeli szkoła nie dysponuje aktywnym kontem szkoły w portalu www.eduelo.pl,
przedstawiciel szkoły rejestruje konto szkoły w portalu. Zarejestrowanie konta
bezpośrednio przez przedstawiciela szkoły, a nie Sponsora, jest konieczne ze względu
na potrzebę uzyskania przez Eduelo zgód szkoły i akceptacji regulaminu strony
niezbędnych do prowadzenia konta.
c) Sponsor przesyła na adres kontakt@eduelo.pl informację o zamiarze objęcia szkoły
sponsoringiem. Informacja powinna zawierać:
i. Dane dotyczące szkoły/szkół objętych sponsoringiem, tj. numer RSPO lub
REGON szkoły oraz nazwę i adres szkoły,
ii. Niniejszy dokument, tj. Ogólne warunki umów sponsoringu Eduelo S.C,
iii. Formułę „Akceptuję warunki współpracy przedstawione w dokumencie
Ogólne warunki umów sponsoringu Eduelo S.C., załączone do niniejszego
maila”,
iv. Dane do wystawienia faktury dla Sponsora (nazwa spółki, NIP, adres spółki
lub dane osoby fizycznej, jeśli sponsorem jest osoba fizyczna),
d) Eduelo zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania Sponsora w przypadku, gdyby
zakres działalności Sponsora był konkurencyjny w stosunku do zakresu działalności
Eduelo lub był w ocenie Eduelo nieodpowiedni. W szczególności dotyczy to
działalności polegającej na oferowaniu treści erotycznych, alkoholu, narkotyków,
hazardu, podróbek produktów, a także produktów lub usług niebezpiecznych lub
namawiania do działalności nieuczciwej lub niezgodnej z prawem.
e) Eduelo wystawia fakturę zakupu dla Sponsora i uruchamia dla szkoły dostęp do
funkcjonalności Konta Premium oraz potwierdza zwrotnie Sponsorowi emailem na
adres, z którego wysłano informację o zamiarze objęcia szkoły sponsoringiem, o
której mowa w pkt. II.5 fakt uruchomienia Konta Premium. Faktura jest płatna w
ciągu 14 dni od zakupu.
f) W przypadku sponsoringu na 3-miesięczny okres próbny uruchomionego zgodnie z
pkt. II.3 Eduelo informuje Sponsora najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu
próbnego o aktywności szkoły objętej sponsoringiem, a Sponsor potwierdza mailem
na adres kontakt@eduelo.pl nie później niż na 3 dni przed zakończeniem okresu
próbnego chęć kontynuacji sponsoringu na standardowy okres. Brak potwierdzenia
w tym terminie powoduje zakończenie sponsoringu z dniem zakończenia okresu
próbnego. W przypadku potwierdzenia przez Sponsora zamiaru kontynuowania
sponsoringu Eduelo wystawia fakturę zakupu dla Sponsora zgodnie z pkt. e) powyżej.
6. Umowa sponsoringu jest zawierana na standardowy 12-miesięczny okres obowiązywania
Konta Premium (z zastrzeżeniem sponsoringu na 3-miesięczny okres próbny opisanego w pkt.
II.3), zgodnie ze standardowymi zasadami uwidocznionymi na stronie www.eduelo.pl, z
zastrzeżeniem, że jeżeli Eduelo otrzyma w ciągu 30 dni od zakupu informację od
przedstawiciela szkoły, że szkoła nie jest zainteresowana korzystaniem z funkcjonalności
sponsorowanego Konta Premium, umowa ulega rozwiązaniu, a Eduelo wystawia fakturę
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korygującą dla Sponsora i dokonuje na jego konto bankowe zwrotu kwoty proporcjonalnie do
upływu czasu od zakupu do dnia rezygnacji. W przypadku rezygnacji w okresie późniejszym
niż 30 dni od zawarcia umowy Sponsorowi nie przysługuje zwrot.
7. W przypadku objęcia szkoły sponsoringiem Sponsorowi przysługuje prawo pierwszeństwa
zawarcia umowy sponsoringu dla sponsorowanej szkoły na kolejny okres abonamentowy, o
ile zawrze umowę na kolejny okres nie później niż 14 dni przed upływem aktualnego okresu
abonamentowego.
8. W przypadku szkół korzystających aktualnie z Konta Premium lub dostępu sponsorowanego
przez Sponsora 12-miesięczny okres sponsoringu rozpoczyna się od dnia wygaśnięcia
aktualnego Konta Premium.
9. Eduelo ma prawo wyłączyć dostęp do funkcjonalności Konta Premium Eduelo dla danej
szkoły, o ile Sponsor nie zapłaci kwoty wykazanej na fakturze w terminie tam wskazanym.
Eduelo może poinformować daną szkołę o odcięciu dostępu do funkcjonalności Konta
Premium Eduelo i przyczynie odcięcia dostępu.
III.

Pozostałe postanowienia
1. Łączna odpowiedzialność Eduelo za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy sponsoringu ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej i do kwoty
wynagrodzenia otrzymanego przez Eduelo od Sponsora w ciągu ostatnich 12 miesięcy
kalendarzowych przed data powstania szkody. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód
wyrządzonych umyślnie.
2. W sprawach nieunormowanych w OWUS zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU w całości lub części nie wpływa
na ważność pozostałych postanowień.
4. Niniejsza oferta obowiązuje do 30 czerwca 2023 r.
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