REGULAMIN PROMOCJI
„UCZNIOWIE I STUDENCI” (dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Uczniowie i Studenci”, zwanej dalej
„Promocją”, jest Sukcesja Bowling Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Politechniki 1, NIP:982- 037-82-51. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest wynajęcie toru bowlingowego w cenie 40zł na jedną
godzinę gry. Kule i buty do gry wliczone są w cenę wynajęcia toru.
3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 02 października 2017 roku do
odwołania. Promocja obowiązuję od niedzieli do czwartku w godzinach
10:00-18:00 oraz piątek, sobota w godzinach 10:00-15:00.
4. Promocja organizowana jest na terenie kręgielni Król Kul znajdującej się
przy Al. Politechniki 1 w C H – R „Sukcesja” IV piętro.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób posiadających status Ucznia
lub Studenta. 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych
jest dobrowolne.
3. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania
Promocji:
1. Wynająć tor w punkcie recepcji obiektu Król Kul informując pracownika
recepcji, u którego dokonuje wynajęcia toru o chęci skorzystania z Promocji.
2. Należy okazać aktualne legitymację uczniowskie lub studenckie. Legitymacje
muszą okazać wszyscy uczestnicy gry.
§4 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punkcie recepcji obiektu Król Kul.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14
(czternastu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem

na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od
daty rozpatrzenia danej reklamacji.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w punkcie recepcji obiektu Król Kul.
2. Regulamin okazywany jest na prośbę klienta obiektu Król Kul.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny.
4. W kwestiach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają
zastosowanie postanowienia Regulaminu Kręgielni Król Kul.

