REGULAMIN PROMOCJI
dot. korzystania z karty rabatowej uprawniającej do skorzystania z 50% zniżki na
wizytę w kompleksie termalno- basenowym „Termy Uniejów” dla mieszkańców gminy
Uniejów, którzy regularnie uiszczają opłaty wynikające z deklaracji za wywóz śmieci.
1.
Organizatorami Promocji są: Gmina Uniejów z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 13, 99210 Uniejów oraz 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.
Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Promocji i sposoby korzystania
z niej przez mieszkańców gminy Uniejów, którzy otrzymali karty rabatowe i regularnie
uiszczają opłaty wynikające z deklaracji za wywóz śmieci.
3.
W ramach Promocji mieszkańcy Gminy Uniejów uiszczający opłatę za wywóz śmieci mogą
skorzystać z 50% rabatu na zakup biletu wstępu do Kompleksu Termalno-Basenowego
według obowiązującego cennika. Upust dotyczy stref basenowej i saun w Kompleksie
Termalno-Basenowym z wyłączeniem: strefy gastronomicznej, masażu manualnego,
„Słonecznej Łąki” oraz solarium. Wstęp od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
weekendów i świąt.
4.
Karta ważna w okresach:
- od 1 stycznia do 30 czerwca
- od 1 września do 31 grudnia
w latach 2014- 2015.
5.
Karta uprawnia do wejścia na basen z 50% zniżką dla 2 osób (w tym właściciel karty)+ jedno
dziecko (7- 16 lat), czyli max. 3 osoby są uprawnione do wejścia na jedną kartę. Dzieci do 7
lat według regulaminu kompleksu wchodzą za darmo.
6.
Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest okazanie się przy kasach basenowych dowodem
osobistym lub innym dowodem tożsamości przez właściciela karty. Karta jest imienna,
dlatego jedną z osób wchodzących na basen musi być właściciel karty.
7.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami i rabatami.
8.
Dane uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
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 Organizatorów.

9.
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
.
10.
Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwać będzie powołany przez Organizatorów
pracownik, który w razie potrzeby rozstrzygnie wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia. Wszelkie
pytania oraz uwagi prosimy kierować na adres e - mail: plywalnia@termyuniejow.pl
11.
Prawa i obowiązki Organizatorów oraz uczestników Promocji określone są wyłącznie
w niniejszym regulaminie.
12.
Ewentualne reklamacje związane z Promocją mogą być kierowane na adres siedziby
Organizatorów wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia, w którym miało
zgłaszane zdarzenie. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje
data stempla pocztowego.
13.
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.
14.
Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję powołaną
przez Organizatorów Promocji, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.
15.
Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
16.
Decyzja Organizatorów, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
17.
Organizatorzy zastrzegają 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 Organizatorów.
18.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.

