
REGULAMIN PROMOCJI  

„PORANNA ROZGRZEWKA” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji w formie wynajęcia toru do gry w kręgle po stawce 

preferencyjnej w stosunku do ceny z cennika, o nazwie „Poranna Rozgrzewka”, 

zwanej dalej „Promocją”, jest Sukcesja Bowling Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, al. 

Politechniki 1 93-590, NIP:9820378251, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Promocji jest zachęcenie konsumentów do aktywnego rozpoczęcia dnia 

korzystając z wynajmu toru w Kręgielni Król Kul po stawce preferencyjnej na 

następujących zasadach: Wynajmując tor w czasie trwania promocji, uczestnik 

korzysta z dwóch godzin wynajmu toru w cenie jednej godziny. 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 13 września 2021 roku do odwołania. 

Promocja obowiązuje od poniedziałku do środy od godziny 10 do godziny 10:15 

4. Promocja organizowana jest w obiekcie Kręgielnia Król Kul mieszczącym się w Łodzi, 
al. Politechniki 1. 

 §2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla konsumentów. Za konsumenta uznaje 

się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązaną 

bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. 

2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

3. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji: 

1. wynająć w punkcie recepcji Kręgielni Król Kul tor na 1 godzinę gry 

2. poinformować przed wynajęciem o chęci skorzystania z Promocji 

4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie przystąpienie 

Uczestnika do Promocji pod warunkiem dostępności torów do gry w kręgle w czasie, 

w którym Uczestnik chce skorzystać z Promocji. 

5. Promocja nie działa w sposób automatyczny, tj. konsument aby skorzystać z 

promocji zobowiązany jest dokonać czynności wskazanej w §2 pkt 3 podpunkt 2. 

6. Uczestnik może skorzystać z promocji nieograniczoną ilość razy. 

7. Tor zostanie udostępniony Uczestnikowi na warunkach promocji bezpośrednio po 

stwierdzeniu przez pracownika recepcji, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki do 

przystąpienia do Promocji oraz dokonał ważnej opłaty na warunkach promocji. 

8. Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami dostępnymi w obiekcie 

Kręgielnia Król Kul. 

 §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w recepcji Kręgielni 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 

poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od 

daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 

mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w recepcji Kręgielni Król Kul 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Obiektu przez cały czas 

przebywania na jego terenie. Regulamin Obiektu dostępny jest w recepcji Kręgielni 

Król Kul. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak 
naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 


