
REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERA :  „VOUCHER NA 3 MIESIĘCZNĄ SUBSKRYPCJĘ 

INPROGRESS PLUS” 

 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z darmowego vouchera o nazwie “Voucher na 3 

miesięczną Subskrypcję Inprogress Plus” otrzymanego podczas wydarzenia o nazwie Talent 

Traingle Workshop for Beginners, organizowanego przez PMI Poland Chapter Warszawa Branch.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednio stosuje się Regulamin 

świadczenia usług z dnia 07.10.2021 r. dostępny na stronie www.inprogress.pl. 

 

§ 2 

1. ”Voucher na 3 miesięczną subskrypcję Inprogress Plus” służy wyłącznie do zrealizowania usługi 

Subskrypcja Inprogress Plus obejmującej nielimitowany dostęp do Szkoleń online prowadzonych 

w języku polskim, a także związanych z nimi materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, 

objętych subskrypcją w okresie jej trwania. 

2. Okres trwania Subskrypcji przyznanej na podstawie Vouchera to 3 miesiące. 

3. Voucher jest imienny i może z niego skorzystać tylko i wyłącznie osoba wskazana na przekazanym 

Voucherze. 

4. Całkowita lub częściowa zamiana Vouchera na środki pieniężne nie jest możliwa. 

5. Czas na aktywację bezpłatnej 3 miesięcznej subskrypcji Inprogress Plus wynosi 60 dni 

kalendarzowych od daty widniejącej na Voucherze. W przypadku braku aktywacji w określonym 

terminie Voucher traci swoją ważność. 

6. Aby aktywować Voucher na 3 miesięczną bezpłatną subskrypcję Inprogress należy wysłać 

wiadomość mailową na adres email: inprogressplus@inprogress.pl podając imię, nazwisko, 

informację w jakim konkursie Użytkownik brał udział  oraz kod z Vouchera. 

7. Subskrypcja na podstawie Voucheru zostanie uruchomiona w kolejnym dniu roboczym1 po 
dokonaniu aktywacji. 

8. Inprogress nie gwarantuje, że każde ze Szkoleń online znajdujące się w ofercie  w trakcie trwania 
bezpłatnej 3-miesięcznej Subskrypcji Inprogress Plus zostanie zrealizowane co najmniej 1 raz w 
okresie Subskrypcji Inprogress Plus. Zgłoszenie na Szkolenia online zakończone obowiązkowym 
Egzaminem tj. Szkolenia z metodyki SAFe®, Szkolenia ScrumStudy™ oraz Szkolenia z portfolio 
PeopleCert, wymaga dodatkowo pokrycia opłaty za Egzamin. Wyjątek stanowią Szkolenie 
PeopleCert DevOps Fundamentals oraz COBIT®5 Foundation, które nie są zakończone 
obowiązkowym egzaminem, tj. przystąpienie do Egzaminu jest dobrowolne  i wymaga pokrycia 
dodatkowej opłaty.  

 

 

 
1 Dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

http://www.inprogress.pl/
mailto:szkolenia@inprogress.pl

