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REGULILE PROMOȚIEI „Ofertă specială de
vară”

§ 1. DISPOZIȚII GENERALE
1. Organizatorul Promoției este S.C. FORGE OF TALENTS SRL, cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 4,
etaj 2, birou 2, 3, 4, 5 și 6, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/3015/2018, având CUI RO38957804, reprezentată legal de către domnul Piotr Marcin
Mazur, denumit în continuare Organizator.
2. Prezentul regulament definește regulile de utilizare a promoției sub denumirea „Ofertă
specială de vară” și este disponibil, pentru orice participant, gratuit la adresa
https://sdacademy.ro/vara într-un format descărcabil („Promoție” sau “Regulament”).
3. Promoția se desfășoară în perioada 01.08.2022 – 31.08.2022 în conformitate cu prevederile
prezentului regulament disponibile pe site-ul https://sdacademy.ro/vara.

§ 2. REGULI DE PARTICIPARE LA PROMOȚIE
1. Promoția este deschisă în limita bugetului alocat ofertei promoționale tuturor persoanelor
fizice majore, care au domiciliul sau reședința în România, care se înscriu la un curs selectat
(pachet IT Career și Employment Guarantee) în timpul promoției (01.08.2022 – 31.08.2022).
2. Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a anula participarea oricărei
persoane care nu respectă regulamentul, care este suspectată de fraudă, care acționează în mod
contrar eticii sau perturbator sau care este acționează cu intenția de a deranja, abuzează,
amenință sau hărțuiește orice persoană, fără a trebui să dovedească acest lucru.
3. Promoția este valabilă numai pentru cursurile oferite de către academie, care încep cel mai
târziu la 30.09.2022. Promoția constă în acordarea clienților o reducere de până la 31% (în
funcție de tehnologia și pachetul ales de client) la prețul standard al cursului. Reducerea
acordată în cadrul acestei promoții este până la: 31% pentru pachetul Java IT Career, JavaScript
IT Career, Python IT Career, Software Tester IT Career, Data Science IT Career, UX/UI IT Career,
respectiv 10% pentru pachetul Java Employment Guarantee, JavaScript Employment Guarantee,
Python Employment Guarantee, Software Tester Employment Guarantee, Data Science
Employment Guarantee, UX/UI Employment Guarantee, calculat din prețul obișnuit specificat de
Organizator pe site-ul https://sdacademy.ro/lista-de-cursuri/, fără a se cumula cu alte promoții.
4. Pentru a profita de promoție, accesați https://sdacademy.ro/vara, completați formularul și
așteptați să vă contacteze echipa de consultanți. Contactarea participanților va avea loc în cel
mult 48 de ore de la completarea formularului (în cazul zilelor
lucrătoare) și 72 de ore din momentul completării formularului (în cazul weekendului).
5. Promoția este valabilă în cadrul fondului de premii acordat de Organizator și în funcție de
numărul limitat de locuri dintr-o grupă de curs.
6. Promoția nu poate fi combinată cu nicio altă promoție oferită de companie.

§ 3. DURATA PROMOȚIEI
1. Promoția se desfășoară în perioada 01.08.2022 – 31.08.2022 în limitele fondului de premiere
alocat.
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2. Suma reducerilor care constituie fondul de premiere este de 100.000 RON (o sută de mii lei).
3. Organizatorul va informa despre epuizarea fondului de premii prin blocarea formularului de
înscriere sau prelungirea promoției, după caz.
4. Ordinea cronologică a cererilor de aplicare la promoție va decide ordinea participării la
promoție (ordinea achizițiilor efectuate în condițiile specificate în promoție).
5. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru epuizarea fondului de premiere în
perioada promoțională sau pentru pierderi, întârzieri sau orice alte probleme la înregistrarea la
Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau de conexiunea la internet a oricărei persoane
care dorește să beneficieze de promoție .

§ 4. PROCEDURA RECLAMAȚIILOR
1. Participantul la promoție are dreptul de a trimite o reclamație organizatorului în legătură cu
orice problemă legată de desfășurarea promoției prevăzute în prezentul regulament.
2. Reclamațiile pot fi depuse în termen de 14 zile de la data achiziționării produselor
promoționale: a. în scris la adresa organizatorului; sau b. prin e-mail la următoarea adresă:
info@sdacademy.ro
3. Organizatorul răspunde reclamațiilor în scris în termen de 14 zile de la data primirii lor.

§ 5. DISPOZIȚII FINALE
1. Prin achiziționarea unui produs/serviciu care participă la promoție, participanții sunt de acord
să respecte toate prevederile, termenii și condițiile prezentului regulament.
2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament ori de câte ori este
necesar, prin publicarea modificărilor pe site-ul său oficial, respectiv la
https://sdacademy.ro/vara.
3. Prezentul regulament va fi disponibil gratuit oricărui participant și poate fi accesat pe site-ul
web al organizatorului pe toată durata promoției.
4. Orice litigiu între Organizator și Participanții la promoție va fi soluționat pe cale amiabilă sau,
dacă acest lucru nu este posibil, de către instanțele competente.


