REGULAMIN “OFERTY PROMOCYJNEJ DLA NOWYCH CURLERÓW”
Definicje:
Oferta Promocyjna – oferta promocyjna organizowana pod nazwą “Oferta promocyjna dla nowych curlerów”.
Regulamin – niniejszy regulamin “Oferty promocyjnej dla nowych curlerów”.
Curling Łódź – hala curlingowa Curling Łódź, ul. Śnieżna 10, 92-103 Łódź.
Firma - Curling Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Śnieżna 10, 92-103 Łódź, NIP 725-21-22-309,
REGON363645320, KRS0000603677
Strona internetowa - strona internetowa www.curlinglodz.pl
Rezerwujący - osoba rezerwująca tor curlingowy w Curling Łódź w ramach Oferty Promocyjnej na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
Użytkownicy - wszystkie osoby, które korzystają z toru curlingowego zarezerwowanego przez w ramach Oferty Promocyjnej
przez Rezerwującego.

1. Oferta Promocyjna dotyczy wynajmu torów curlingowych w Curling Łódź.
2. Twórcą Oferty Promocyjnej jest Firma.
3. Oferta Promocyjna obowiązuje do 19.05.2019 r. do godziny 22:00 (okres ten dotyczy okresu wynajmu torów w
ramach Oferty Promocyjnej).
4. Oferta Promocyjna wiąże się z otrzymaniem przez Rezerwującego 50% zniżki na wynajem toru curlingowego.
5. Zniżka przyznawana jest Rezerwującemu, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
a. Rezerwujący dokona rezerwacji toru w Curling Łódź zgodnie z postanowieniami “Regulaminu rezerwacji
torów curlingowych w Curling Łódź”,
b. Żaden z Użytkowników nie jest aktualnie członkiem żadnego klubu curlingowego,
c. Żaden z Użytkowników nie był nigdy w przeszłości członkiem żadnego klubu curlingowego,
d. Użytkownicy brali w przeszłości udział w zajęciach “Spróbuj Curlingu”, eventach “Ryczący Granit”/“Pieśn
Lodu i Granitu” lub innych zajęciach organizowanych przez Curling Łódź lub innych podobnych zajęciach
organizowanych przez Polską Federację Klubów Curlingowych lub zrzeszone w niej kluby.
6. Przed dokonaniem rezerwacji toru w Curling Łódź, Rezerwujący powinien zapoznać się z “Regulaminem Obiektu
Curling Łódź” oraz “Regulaminem rezerwacji torów curlingowych w Curling Łódź” znajdującymi się na Stronie
internetowej oraz w recepcji Curling Łódź. Skorzystanie z Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją
treści wyżej wymienionych regulaminów oraz niniejszego regulaminu.
7. Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać zarówno przedstawiciele firm, jak i osoby prywatne.
8. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli zmiana będzie wskazana dla dobra Oferty
Promocyjnej.
9. Uczestnictwa w Ofercie Promocyjnej, praw i obowiązków z nią związanych, w tym także prawa do odebrania
zniżki nie można przenosić na osoby trzecie.
10. Wszystkie pytania dotyczące Oferty Promocyjnej należy kierować pod adres: kontakt@curlinglodz.pl.
11. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Oferty Promocyjnej mogą być składane przez Użytkowników na
adres mailowy: kontakt@curlinglodz.pl do 14 dni od daty zakończenia Oferty Promocyjnej.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma Firma.
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