REGULAMIN PROMOCJI
„50% ZNIŻKI NA WYBRANE USŁUGI - RECYKLOMATY”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

Organizatorem promocji dla posiadaczy (zwanej dalej „Promocja”) jest Stowarzyszenie SIEMACHA z
siedzibą w Krakowie, przy ul. Długiej 42, 31-146 Kraków, KRS 0000207304, NIP 6762266260 , numer
statystyczny REGON 356838078 (zwana dalej „Organizator”).
Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Com-Com Zone na
Kozłówce, ul.Facimiech 32, 30-667 Kraków.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1.

2.
3.

Promocja prowadzona jest w oparciu o zakup usługi/produktu opisanego w tytule konkretnej promocji
(zwanej dalej „Produkt”) w Centrum Sportu i Rekareacji Com-Com Zone na Kozłówce, ul.Facimiech 32,
30-667 Kraków. (zwanych dalej „CCZ Kozłówek”), których zarządcą jest Organizator.
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 5 października 2020 r. do
31 grudnia 2020r., w godzinach otwarcia CCZ Kozłówek Organizatora.
Uczestnikami Promocji mogą być pracownicy Organizatora, w tym pracownicy CCZ Kozłówek i
podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji.

§3
PRZEBIEG PROMOCJI
1.

2.

3.
4.
5.

W okresie 5 października 2020 r. do 31 grudnia 2020r. Uczestnik może wymienić:
1.1 20 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel na rabat 50% na Bilet poranny 60 min.
1.2 40 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel na rabat 50% na Bilet jednorazowy na Aqua Jump.
1.3 30 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel na rabat 50% na Bilet jednorazowy na Aqua Aerobic.
1.4 30 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel na rabat 50% na Bilet jednorazowy na Fitness.
W okresie od 5 października 2020 r. do 31 grudnia 2020r, po okazaniu numeru kodu rabatowego w trakcie
składania zamówienia przy kasie, Uczestnik otrzymuje jednorazowy rabat 50% na zakup wybranej
wcześniej wejściówki.
Rabat ważny jest od dnia rozpoczęcia Promocji do 30 dni od momentu wygenerowania kodu rabatowego.
Organizator nie przewiduje możliwości zamiany uzyskanej w Promocji zniżki na Produkt na jej
równowartość pieniężną, ani na inne produkty lub rzeczy innego rodzaju.
Ilość kodów rabatowych jest ograniczona.

§4
REKLAMACJE
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie
pisemnej na adres: Com-Com Zone na Kozłówce, ul.Facimiech 32, 30-667 Kraków z dopiskiem „50%
zniżki na usługi - Recyklomaty” przez cały czas trwania Promocji jak również przez okres 14 (czternastu
dni) od daty zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
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2.
3.
4.
5.

6.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.
Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Podczas rozpatrywania reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz
przepisach prawa polskiego.
Uczestnik Promocji, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja
nie została uznana przez Organizatora, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu
powszechnego.
Organizator jest administratorem danych osobowych osób zgłaszających reklamacje. Przetwarzanie
danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia
reklamacji. Udostępnienie danych osobowych, o których mowa w powyżej jest dobrowolne, ale
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Każdy Uczestnik, który zgłosi reklamację, ma prawo do
poprawienia czy żądania zaprzestania danych osobowych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia,
mogą zgłosić reklamację jeśli przedstawią Organizatorowi zgodę Przedstawiciela Ustawowego na
przetwarzanie Danych Osobowych.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.

Zasady i regulamin Promocji dostępne są w CCZ Kozłówek
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa powszechnie obowiązującego
Promocja przeprowadzona zostanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym
przepisami podatkowymi
Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne
Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami
Regulaminu.
Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone na Kozłówce
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