REGULAMIN PROMOCJI „OLSZTYŃSKA KARTA ŚLUBNA”

§1
ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ
Organizatorem Promocji „OLSZTYŃSKA KARTA ŚLUBNA” są: Salon Ślubny ARIANNE Anna Czujko,
Salon KOEMI, BRIDAL IDEAS Gabriela Hatłas-Czujko, FOTOGRAFKA Karolina Hrynek, Dorota Łukaszuk
Wizażystka, Jubiler ORŁOWSKI, FLORIFERIA Joanna Nakielska oraz SZKOŁA TAŃCA Justyna Karska
(zwani dalej „Organizatorem”).

§2
CEL AKCJI PROMOCYJNEJ
Celem akcji jest umożliwienie Parom Młodym wykorzystania proponowanych rabatów na usługi,
które są przedmiotem działalności Organizatorów i jednoczesne wzajemne promowanie przez
Organizatorów sprawdzonych usługodawców.

§3
CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W AKCJI
1. Akcja promocyjna jest skierowana do wszystkich Par Młodych, które skorzystają z usług jednego
z Partnerów.
2. Skorzystanie z usług jednego z Partnerów akcji uruchamia możliwość wykorzystania rabatów
u pozostałych.
3. Pierwszy usługodawca wydający Olsztyńską Kartę Ślubną nie ma obowiązku udzielenia
deklarowanego na karcie rabatu.
4. Olsztyńska Karta Ślubna wydawana jest imiennie – nie ma możliwości przekazania jej osobom
trzecim.
5. W ramach Olsztyńskiej Karty Ślubnej do wykorzystania są rabaty u wszystkich Organizatorów na
konkretnie wymienione w karcie usługi.
6. Karta wydawana jest na czas sezonu ślubnego 2018 – istnieje możliwość skorzystania z rabatów
do 31 października 2018.
§4
ZGŁOSZENIE DO AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Kartę wydaje Partner, u którego Para Młoda korzysta z usługi w pierwszej kolejności – zgoda na
udział w programie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
2. Uczestnicy akcji promocyjnej poprzez fakt przystąpienia do niej, wyrażają zgodę na wykorzystanie
przez Organizatorów ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej akcji, na warunkach
określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. NR101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas
niniejszej akcji jest - w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR101, poz. 926) – Organizator.

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z udziałem w akcji można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wydania
Olsztyńskiej Karty Ślubnej.
2. Po terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi akcji przysługuje prawo
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich siedzibach Organizatorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji.
Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają opublikowania na stronach internetowych,
o jakich mowa powyżej i wejdą w życie w terminie 7 dni od dnia ich publikacji.
3. Do praw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

Olsztyn, dnia 31 styczeń 2018 r.

