REGULAMIN PROMOCJI „RABATY DLA POSIADACZY KSK WROCLAVII”
(zwany dalej „Regulaminem”)
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod hasłem „RABATY DLA POSIADACZY KARTY STAŁEGO KLIENTA WROCLAVII” (zwanej dalej
„Promocją”) jest spółka pod nazwą Sale Zabaw Fikołki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (02-972 Warszawa, al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000435717, o numerze REGON 146274187, o numerze NIP
9512359453, (zwana dalej “FIKOŁKI”).
§2 Zasady Promocji
1. Promocja jest skierowana do wszystkich Klientów FIKOŁKI Wroclavia, którzy posiadają Kartę Stałego Klienta Wroclavii.
2. Promocja obejmuje produkty:
a. opłata za wydanie Karty Malucha;
b. bilet 1 godz. zabawy we wszystkie niehandlowe niedziele.
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest okazanie przez Klienta KSK Wroclavii w momencie dokonania zakupu.
Pracownik recepcji FIKOŁKI WROCLAVIA ma obowiązek zaakceptować kartę lojalnościową KSK Wroclavii
przedstawioną przez Klienta w formie plastikowej lub elektronicznej.
4. Promocja obwiązuje w okresie od 27.12.2018 r. do odwołania.
5. Promocja dotyczy wejść indywidualnych w niedziele niehandlowe w oddziale FIKOŁKI WROCLAVIA.
6. Promocja podlega zwielokrotnieniu.
7. Klient, który w okresie trwania Promocji dokona rejestracji Karty Malucha i po okazaniu KSK Wroclavii poniesie opłatę
za wydanie karty w wysokości – 0,01 zł/szt. (cena standardowa 9,99 zł/szt.).
8. Klient, który w okresie trwania Promocji w niehandlowe niedziele dokona zakupu biletu wstępu 1 godz. zabawy i po
okazaniu KSK Wroclavii otrzyma drugą godz. zabawy dla Dziecka GRATIS.
9. Promocja nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi lub rabatami jakie będą obowiązywały w dniu
dokonania zakupu biletu wstępu, czy rejestracji Karty Malucha.
10. Z Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (np.
„Rodzic / Opiekun prawny Dziecka”).
§3 Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Sali Zabaw Fikołki i Regulamin Karty
Malucha (jeśli dotyczy). Regulaminy są dostępne w oddziale FIKOŁKI CH Wroclavia.
2. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje go
bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient ma prawo w każdym momencie zwrócić się do
organizatora promocji o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
5. Regulamin obowiązuje do odwołania.
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