REGULAMIN
PROMOCJI 30 pln za polecenie
15

§ 1. Organizator Promocji
Promocja “15
polecenie”,
zwana
dalejdalej
Promocją,
organizowana
jest przezjest
firmęprzez
EM Edward
Marcin
z o.o.
Promocja
„30plnplnzaza
polecenie”,
zwana
Promocją,
organizowana
spółkę Królewski,
Powersquash
Sp.Ejsmont
z o.o. (zSp.siedzibą
z siedzibą
w Grabówce
przy ul.5,Leszczynowej
25/8, 15-523
Białystok
(REGON:NIP:
364679975,
NIP: 9662104625,
KRS: 0000941797),
w
Sowlanach,
ul. Cedrowa
15-582 Białystok,
REGON:
200894244,
9662094677,
KRS: 0000530044),
zwaną dalej
zwaną dalej Powersquash
lub Organizatorem.
Powersquash
lub Organizatorem.
§ 2. Dane osobowe
1. Powersquash Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej
Promocji.
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także
prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.
§ 3. Czas trwania Promocji
1. Do Promocji można przystąpić od 14.10.2017 roku do daty odwołania.
2. Data odwołania Promocji zostanie ogłoszona przez Organizatora z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
3. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.
§ 4. Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, mających pełną zdolność do czynności prawnych,
zwanych dalej Uczestnikami Promocji.
2. Wyróżniamy dwie grupy Uczestników Promocji:
• Polecający
Polecającym może być zarówno Nowy Klient (niezarejestrowany w bazie Powersquash), jak i Klient, który korzystał
już z usług Powersquash i/lub jest zarejestrowany w bazie Powersquash.
• Polecany
Polecanym może być wyłącznie Nowy Klient, który do tej pory nie skorzystał z usług Powersquash i nie jest
zarejestrowany w bazie Powersquash.
3. Polecany jest przypisany wyłącznie do jednej osoby Polecającej (tworząc z nią tylko jedną parę promocyjną).
4. Polecający może wskazywać nieograniczoną liczbę osób Polecanych (tworząc z nimi wiele par promocyjnych).
5. Uczestnictwo w Promocji polega na tym, że w okresie wskazanym w § 3 ust. 1 Polecający i Polecany spełnią łącznie
następujące warunki:
• Polecający poleci Klub Powersquash, przekazując Polecanemu minimum jedną z podanych poniżej informacji:
- adres strony Powersquash: www.powersquash.com.pl,
- adres profilu na facebook’u: www.facebook.com/powersquash.bialystok,
ul. 42
gen.Pułku
Gustawa
Orlicz-Dreszera
6, 15-797
Białystok
- adres Klubu Powersquash: ul.
Piechoty
28, 15-181
Białystok,
- numer telefonu do Recepcji Klubu Powersquash: 85 85 000 93,
- adres mailowy Klubu Powersquash: recepcja@powersquash.com.pl,
- specjalny spersonalizowany link polecający, wygenerowany przez system Reservise (link ten jest dostępny
w wysyłanej przez system Reservise wiadomości e-mail do Klienta, będącej potwierdzeniem dokonania rezerwacji
w Klubie Powersquash lub w aplikacji mobilnej m.reservise pod zakładką “Darmowe gry”).
• Polecany dokona skutecznej pierwszej rezerwacji kortu w Klubie Powersquash (w dowolnej formie). Rezerwację
uznaje się za skuteczną, gdy Polecany stawi się w Klubie Powersquash w terminie dokonanej przez siebie rezerwacji
oraz skorzysta z usług świadczonych przez Powersquash.

• Polecany zostanie zweryfikowany pozytywnie przez pracownika Recepcji Klubu Powersquash jako Nowy Klient.
• Polecany wskaże swoją osobę Polecającą. (W przypadku, gdy Polecany dokona swojej pierwszej rezerwacji
korzystając ze spersonalizowanego linku polecającego przekazanego mu przez Polecającego, nie ma on obowiązku
wskazywania swojej osoby Polecającej - cały proces bowiem odbywa się w systemie Reservise automatycznie).
Wskazanie osoby Polecającej polega na podaniu pracownikowi Recepcji Klubu Powersquash imienia, nazwiska oraz
telefonu osoby Polecającej, celem weryfikacji.
§ 5. Zasady przyznawania Premii w ramach Promocji
1. Uczestnicy Promocji (para Polecający i Polecany), którzy w okresie określonym w § 3 ust. 1, łącznie spełnią warunki
uczestnictwa w Promocji wskazane w § 4, obaj otrzymają Premię (w formie doładowania konta) o wartości 15
30 pln.
ul. gen. Gustawa
Orlicz-Dreszera
6,
2. Uczestnik Promocji może wykorzystać Premię wyłącznie w Klubie Powersquash (przy
(mieszczącego
się przy
ul. 42 Pułku
15-797
Białystok
Klub
PSQ)
Piechoty 28, 181 Białystok) na: wynajem kortu, wypożyczenie rakiety i piłeczki, udział w zajęciach organizowanych
przez Powersquash (Liga, Tani Start, Czas Sparingu, Trening Funkcjonalny, Turniej), z wyłączeniem indywidualnej lekcji
z trenerem.
3. Jeżeli Uczestnik Promocji nie wskaże, na co chce wykorzystać Premię - środki z Premii zostaną zaliczone na poczet jego
najbliższej nowej rezerwacji (w przypadku osoby Polecanej - domyślnie jest to jego pierwsza rezerwacja).
4. Jeżeli Uczestnik Promocji dokona rezerwacji, która zostanie rozliczona z góry środkami z Premii, a Uczestnik nie stawi się
w Klubie Powersquash lub anuluje rezerwację niezgodnie z aktualnie obowiązującem Regulaminem Klubu Powersquash
(w szczególności z zasadami anulowania rezerwacji) - Premia przepada.
5. Nie ma możliwości wymiany Premii na gotówkę, ani na towary sprzedawane na Recepcji Klubu Powersquash.
6. Premia jest przyznawana imiennie i nie może być przekazywana innym osobom.
7. Uzyskana Premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać za pośrednictwem wiadomości e-mail
oraz w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem: Promocja „30
15 pln za polecenie”.
2. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika
Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia
z powództwem do Sądu powszechnego.
3. Uczestnik Promocji może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu.
4. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
• w Recepcji Klubu Powersquash,
• telefonicznie pod numerem 85 85 000 93,
• na stronie: http://powersquash.pl/regulamin_polecenie.pdf
15 pln za polecenie”.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „30
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Każda promocja organizowana przez Powersquash jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane
w Powersquash nie podlegają łączeniu.

