REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI
1. Organizatorem promocji jest Instytut Zdrowia SOFRA Sp. z o.o. z siedzibą w MielnieUnieściu ul. Chełmońskiego 2, realizowana w Karpaczu, ul. Zaciszna 2.
2. Oferta promocyjna obowiązuje od 03.04.2021- 01.05.2021 r. Zabiegi odbywają się od
poniedziałku do piątku.
3. Udział w promocji dotyczy klientów, którzy wykupili pełnopłatny pobyt.
4. Promocja polega na możliwości zaplanowania w momencie przyjazdu przez klienta zabiegów
z oferty promocyjnej o wartości: Do 500 zł ( pobyt 14-dniowy) na zabiegi Spa. Do 250 zł
( pobyt 7-dniowy) na zabiegi Spa.
5.

Z promocji można skorzystać tylko i wyłącznie w okresie jej ważności.

6. Z promocji mogą skorzystać osoby, które skorzystają jednorazowo z minimum 14 –
dniowego lub 7 -dniowego pobytu w Instytucie Zdrowia SOFRA w terminie obowiązywania
promocji.
7. Promocja skierowana jest do gości, którzy zarezerwowali pobyt w Instytucie i w terminie
wpłacili zaliczkę co uprawnia do wcześniejszego zaplanowania zabiegów. O dostępności
danego zabiegu promocyjnego decyduje kolejność zgłoszenia.
8. Udział w promocji jest dobrowolny i nie podlega odstępowaniu osobom trzecim.
9. Oferta promocyjna nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego. Niewykorzystanie
pełnej wartości nie jest równoznaczne ze zwrotem gotówki.
10. W przypadku, gdy cena usługi przewyższa wartość promocji osoba zobowiązana jest do
zapłaty różnicy.
11. Promocją objęte są zabiegi wyszczególnione w osobnej ofercie zabiegowej.
12. Udział w promocji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i
wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych
przez Instytut Zdrowia SOFRA (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). 13. Każdy biorący udział w promocji
oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone
niniejszym regulaminem.
2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w
Promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań
związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
organizatora.

