Warunki uczestnictwa w Promocji „Lato z Visa - Giżycko”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Organizator Promocji

1. Organizatorem promocji „Lato z Visa - Giżycko” (dalej: „Promocja”) jest Outdoor Cinema Ent.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Noakowskiego nr 16
lokal 34; (poczta: 00-666 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000454787, NIP 7010373077. (dalej „Organizator”)

2. Przystępując do Promocji, co następuje z chwilą dokonania Transakcji Kwalifikującej z § 6 ust. 1 a)
poniżej, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu uczestnictwa w
Promocji oraz uznaje go za wiążący.

§ 2. Obszar obowiązywania Promocji
Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Okres obowiązywania Promocji
Aby spełnić warunki uczestnictwa w Promocji, Uczestnik powinien dokonać Transakcji Kwalifikującej w
trybie określonym w § 6 ust. 1 a) Regulaminu w okresie od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2017 r. („Okres Promocji”) w lokalach Partnera Promocji lub na jego stronie internetowej.

§ 4. Dostępność Warunków

1. Treść Regulaminu jest udostępniana przez Organizatora i Partnerów Promocji na stronie
internetowej Organizatora (www.kino.visa.pl) i Partnerów Promocji przez Okres Promocji.

2. Na żądanie Uczestnika, Organizator udostępnia mu ponadto treść Regulaminu w taki sposób, który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie ich treści za pomocą systemu elektronicznego,
którym posługuje się Uczestnik.
§ 5. Definicje
Uczestnik – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca posiadaczem Karty Visa, która podczas Okresu Promocji dokona Transakcji
Kwalifikującej w celu przystąpienia do Promocji.

Karta Visa – dowolna karta Visa wydana przez krajowego lub zagranicznego wydawcę kart Visa. Lista
wydawców kart Visa w Polsce jest dostępna na stronie: https://www.visa.pl/o-nas/wydawcy-kartvisa/;
Transakcja Kwalifikująca – zakup dokonany w lokalu Partnera Promocji lub na jego stronie
internetowej przy użyciu Karty Visa w Okresie Promocji, z tym zastrzeżeniem, że nie obejmuje
produktów i usług objętych zniżką.
Rabat ‒ rabat oferowany przez Partnerów Promocji w wysokości 10 % i otrzymywany przez dokonanie
Transakcji Kwalifikującej w sposób wskazany w § 6 Regulaminu.
Opis i Warunki Rabatu dostępne są na stronie internetowej Organizatora i Partnerów Promocji oraz w
Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Partner Promocji – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, z którą Organizator zawarł umowę o współpracy, na mocy której Partner Promocji przystąpił
do Promocji na warunkach opisanych w Regulaminie. Partnerzy Promocji oraz ich punkty sprzedaży
oraz adresy stron internetowych zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Siła Wyższa - stanowi zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć ani mu zapobiec i które zostało
spowodowane z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub Partnera Promocji. W szczególności
są to: wojna, akty terroryzmu, rewolucja trzęsienie ziemi, powódź i inne klęski żywiołowe, bardzo złe
warunki atmosferyczne wiatr o sile powyżej 50 km/h, burza, silny grad.

§ 6. Rejestracja udziału w Promocji

1. W Promocji mogą brać udział Uczestnicy, którzy w okresie Promocji spełnią łącznie następujące
warunki:

a) Dokonają Transakcji Kwalifikującej przy użyciu Karty Visa w jednym z lokali Partnera Promocji
lub na jego stronie internetowej.

ORAZ
b) zachowają dowód zakupu (którym może być w szczególności paragon fiskalny lub faktura) wraz
z wydrukiem potwierdzającym transakcję dokonaną przy użyciu Karty Visa.
§ 7. Otrzymanie oraz skorzystanie z Rabatu

1. Uczestnik, który dokona Transakcji Kwalifikującej zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu, otrzyma Rabat.
2. Uczestnik może skorzystać z Rabatu wyłącznie w ramach zapłaty ceny lub wynagrodzenia za
Transakcje Kwalifikującą, w lokalu Partnera Promocji lub korzystając z jego strony internetowej.

3. W celu uniknięcia wątpliwości, na jedną Transakcję Kwalifikującą, przysługuje jeden Rabat.

4. Partner Promocji udostępni Uczestnikowi (który spełnił warunki wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu)
Rabat, bez spełnienia dodatkowych warunków.
§ 8. Odpowiedzialność
1. Każdy Uczestnik i Partner Promocji jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie swoich
obowiązków wynikających Regulaminu oraz z polskiego prawa podatkowego dotyczących Promocji,
a spoczywających na tym Uczestniku.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację Promocji i obowiązków wynikających z
Regulaminu przez Partnerów Promocji.
§ 9. Reklamacje dotyczące Promocji

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Promocji w terminie 14
dni od dnia zakończenia Okresu Promocji. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji składane są
wyłącznie Partnerowi Promocji jako podmiotowi wyłącznie odpowiedzialnemu za
przeprowadzenie Promocji.

2. Reklamacje mogą być składane w szczególności drogą listowną na adres bezpośrednio do
Partnera Promocji, którego reklamacja dotyczy:
Kino Nowa Fala - gizycko@outdoorcinema.pl
Twierdza Boyen - info@gizyckiecentrumkultury.pl
Żegluga Mazurska - sekretariat@zeglugamazurska.com.pl

3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny
Uczestnika, numer telefonu Uczestnika/ adres e-mail Uczestnika wykorzystywany w celach
związanych z Promocją (jeśli taki był używany w toku Promocji), dowód zakupu i płatności Kartą
Visa, przyczynę reklamacji oraz wskazanie preferowanego przez Uczestnika sposobu odpowiedzi
na reklamację (drogą listowną lub e-mail) oraz podpis Uczestnika.

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania danej reklamacji przez Organizatora. W terminie, o którym mowa powyżej, Uczestnik
zostanie poinformowany o wyniku reklamacji listownie lub drogą wiadomości e-mail.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator może zdecydować o wstrzymaniu lub odwołaniu Promocji lub zmianie Regulaminu
przed zakończeniem Okresu Promocji m.in. w następujących wypadkach:

a) okoliczności Siły Wyższej;
b) brak możliwości zapłaty kartą płatniczą.
2. Uczestnicy nie będą proszeni o podanie dla celów niniejszej Promocji pełnego 16-cyfrowego
numeru ich karty, numeru PIN karty (w celach innych niż dokonanie płatności Kartą Visa) ani
żadnych innych informacji związanych z zabezpieczeniami, dotyczących ich rachunku bankowego

3. Korzystanie z Karty Visa podlega standardowym warunkom, zasadom oraz opłatom określonym
przez wystawców karty (banki) i partnerów handlowych.

4. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika
z udziału w Promocji.

Promocja podlega prawu polskiemu. Oznacza to w szczególności, że w sprawach nieuregulowanych
Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Kino Nowa Fala

10% zniżki przy płatności kartą Visa za każdy normalny bilet wstępu do kina.
•

•

Twierdza Boyen

Oferta dotyczy wyłącznie biletów normalnych zakupionych w kasach
Kina Nowa Fala lub na stronie www.kino.gizycko.pl w okresie od 11
lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
Oferta nie dotyczy zakupu napojów oraz żywności.

10% zniżki oraz możliwość skorzystania z FastTracku przy płatności kartą Visa
za każdy zwykły bilet wstępu do Twierdzy Boyen.
Oferta dotyczy wyłącznie biletów zwykłych zakupionych w kasie w okresie od
11 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
Fast Track funkcjonuje od 18 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017

Żegluga Mazurska

10% zniżki przy płatności kartą Visa za każdy bilet normalny na rejs Żeglugi
Mazurskiej.
Oferta dotyczy wyłącznie biletów normalnych na rejsy z portów w RucianeNidzie, Mikolajkach, Giżycku i Węgorzewie zakupionych w kasach portów w
okresie od 11 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

