Program lojalnościowy
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
I. Postanowienia ogólne
•

Organizatorem akcji promocyjnej „Karta stałego klienta" - zwanej dalej Promocją, jest
Spółka Cywilna „Szczęście” z siedzibą w Szczawnicy przy ul. Główna 24 - zwana dalej
Organizatorem.

•

Promocja prowadzona będzie wyłącznie w sieci Barów i Jadłodajni Szczęście

•

W Promocji mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem
pracowników Barów i Jadłodajni i ich rodzin.

II. Czas trwania Promocji
•

Akcja promocyjna, zorganizowana w oparciu o niniejszy Regulamin, wchodzi w życie z
dniem 01 lipca 2013 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2013 roku. Szczegółowy wykaz
placówek gastronomicznych, znajduje się na KARCIE STAŁEGO KLIENTA, stanowiącej
potwierdzenie wzięcia udziału w Promocji.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia Promocji bądź wydłużenia okresu jej
obowiązywania bez podania przyczyny.

III. Przedmiot oraz warunki uczestnictwa w Promocji
•

Warunkiem uczestniczenia w Promocji jest posiadanie KARTY STAŁEGO KLIENTA oraz
dokonywanie zakupów posiłków w sieci Barów, Jadłodajni Szczęście. Przedmiotem
Promocji jest możliwość uzyskania rabatu w cenie zakupu posiłków znajdujących się
ofercie sieci Barów, Jadłodajni Szczęście.

•

W chwili dokonania jednorazowego zakupu posiłku lub posiłków na kwotę wyższą niż
20,00 zł, klient zainteresowany wzięciem udziału w Promocji otrzymuje KARTĘ
STAŁEGO KLIENTA, którą wypełnia poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz miejsca
zamieszkania.

•

Każdorazowy kolejny zakup posiłku o wartości 20,00 zł (lub wielokrotności tej kwoty)
premiowany będzie wydaniem klientowi naklejki promocyjnej oznaczonej symbolem „1
pkt" (bądź wydaniem naklejek odpowiadających wielokrotności kwoty 20,00 zł przy
większym jednorazowym zakupie)

•

Klient uczestniczący w Promocji, gromadzi naklejki promocyjne poprzez naklejanie ich w
oznaczonych miejscach KARTY STAŁEGO KLIENTA.

•

Zebranie przez Klienta 10 punktów uprawnia do otrzymania przez uprawnionego posiłku o
wartości 15,00 zł lub opustu w cenie zakupu posiłku w tej samej wartości. W celu

zrealizowania PREMII promocyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient
przedkłada pracownikowi placówki gastronomicznej KARTĘ STAŁEGO KLIENTA
z naklejonymi punktami promocyjnymi.
•

Rabat w cenie zakupu posiłków objętych Promocją jest jedyna formą realizacji akcji
promocyjnej. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości
udzielonego rabatu w pieniądzu.

•

Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez
Organizatora. W szczególności, Promocja nie obejmuje posiłków sprzedawanych w ofercie
„Danie dnia", sprzedaży alkoholu, papierosów oraz innych artykułów objętych odrębnymi
cenami promocyjnymi

IV. Postanowienia końcowe
•

Ewentualne reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:
Szczęście SC ul. Główna 24 34-460 Szczawnica. Reklamacja winna zawierać dokładny opis
przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem. Nie uważa się za podstawę reklamacji brak
możliwości zrealizowania transakcji promocyjnych wynikających z wystąpienia
okoliczności niezależnych od Organizatora (siła wyższa).

•

Z chwilą przystąpienia do Promocji, jej uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego
Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

•

Regulamin akcji promocyjnej, dostępny jest do wglądu we wszystkich Barach, Jadłodajni
Szczęście w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.jadlodajniaszczescie.nrs.pl

•

Regulamin niniejszy stanowi wyłączną podstawę prowadzenia Promocji a jego interpretacja
może być dokonywana jedynie w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

•

Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi promocjami i upustami oferowanymi
przez Organizatora.
Szczawnica, dnia 30 czerwca 20123roku

