INFORMUJEMY, ŻE PROMOCJA:
DARMOWE WEJŚCIE URODZINOWE,
ZOSTAJE ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

REGULAMIN PROMOCJI
KLUBU PRZYJACIÓŁ TERM UNIEJÓW
DARMOWE WEJŚCIE URODZINOWE
1. Organizatorem Promocji „Darmowe wejście Urodzinowe” jest firma P.G.K. „Termy
Uniejów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniejowie, ul. Polna
37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000080411.
2. Promocja przeznaczona jest dla członków Klubu Przyjaciół Term Uniejów
i obowiązuje od 1. stycznia 2017 roku do odwołania.
3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Promocji i sposoby korzystania
z niej przez członków Klubu Przyjaciół Term Uniejów.
4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
5. W ramach Promocji Członkom Klubu Przyjaciół Term Uniejów przysługuje darmowy,
jednorazowy, trzygodzinny wstęp do Kompleksu Termalno-Basenowego w Uniejowie
wraz z możliwością korzystania ze strefy saun.
6. Darmowe wejście dotyczy wyłącznie Członków Klubu i można z niego skorzystać w
dniu urodzin lub w ciągu trzech dni następujących.
7. Termin wykorzystania promocyjnego wejścia nie może być zmieniony.
8. Warunkiem udziału w Promocji jest okazanie się dokumentem tożsamości wraz z Kartą
Klubową oraz wiadomością sms, którą Członkowie Klubu otrzymują w dniu urodzin.
9. Za dzień urodzin uznaje się datę podaną w ankiecie, w rubryce „data urodzin”.
10. Darmowe wejście nie może być przekazane innym osobom.
11. Dane uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.nr 101, poz.926 z późn. zm.)
przez Organizatora promocji do celów związanych z przeprowadzeniem Promocji i
celów marketingowych Organizatora.
12. Regulamin Promocji będzie dostępny do wglądu w Uniejowie przy ul. Zamkowej 3/5
w Kompleksie Termalno-Basenowym oraz na stronach internetowych www.uniejow.pl
oraz www.termyuniejow.pl.
13. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwać będzie powołany przez Organizatora
pracownik, który w razie potrzeby rozstrzygnie wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia.
Wszelkie pytania oraz uwagi prosimy kierować na adres e-mail:
plywalnia@termyuniejow.pl lub informacja@termyuniejow.pl
14. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określone są wyłącznie
w niniejszym regulaminie; wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach
reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
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15. Ewentualne reklamacje związane z Promocją mogą być kierowane na adres siedziby
Organizatora wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia, w którym miało
miejsce zgłaszane zdarzenie. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem
poczty decyduje data stempla pocztowego.
16. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik
zostanie poinformowany pisemnie; informacja przesłana zostanie na adres podany w
reklamacji.
17. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
18. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
19. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych
powodów, w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub
odwołania Promocji bez podania przyczyny. Informacje w tym zakresie publikowane
są na stronie internetowej Organizatora.
20. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
21. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestaje obowiązywać promocja
Darmowe Wejście Urodzinowe/Imieninowe
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