REGULAMIN Programu „Karta Przyjaciela SKI&SUN Świeradów Zdrój”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady korzystania z Programu
„Karta Przyjaciela SKI&SUN Świeradów Zdrój”
2. Organizatorem programu jest SKI&SUN Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Armii
Krajowej 19, 30-150 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000273610 oddział SKI&SUN Świeradów Zdrój ul. Źródlana 7,
59-850 Świeradów Zdrój (Organizator).

II. ZASADY PROGRAMU

1. Uczestnikiem Programu może być każdy mieszkaniec gminy Świeradów Zdrój i
Mirsk oraz miejscowości Pobiedna położonej w Gminie Leśna, który okaże aktualny
dowód osobisty potwierdzający zameldowanie na terenie w/w gmin i wykupi „Kartę
przyjaciela SKI&SUN Świeradów Zdrój”.
2. W przypadku, gdy osoba chcąca wziąć udział w Programie nie ukończyła 18 roku
życia, a skończyła 13 rok życia, należy na formularzu zgłoszeniowym przyjąć również
akceptację (wyrażenie zgody) przynajmniej jednego rodzica, bądź opiekuna prawnego
osoby nieletniej na wzięcie udziału w Programie.
3. W przypadku, gdy osoba nie ukończyła 13 roku życia, należy na formularzu
zgłoszeniowym przyjąć podpis rodzica bądź opiekuna prawnego osoby nieletniej,
który składając podpis wyrazi chęć i zgodę na wzięcie udziału dziecka w Programie.
4. Karta przyjaciela SKI&SUN Świeradów Zdrój
upoważnia do otrzymania
każdorazowo 30% rabatu przy zakupie biletów turystycznych oraz wszystkich typów
karnetów jednodniowych (dzienny, wieczorny, dzień + wieczór, 3 godzinny), z tym że
rabat udzielany jest od ceny karnetów i biletów normalnych.
5. Rabat, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału ( II. Zasady Programu )
przysługuje Posiadaczowi Karty Przyjaciela każdego dnia – jednorazowo dla jednej
osoby – niezależnie od typu zakupywanego biletu/karnetu na jedną pozycję z cennika.
6. „Karta przyjaciela SKI&SUN Świeradów Zdrój” kosztować będzie jednorazowo 40
złotych brutto (słownie: czterdzieści złotych 00/100) i wydawana będzie na rok od
daty wydania. Zakup karty partnerskiej „Przyjaciel Ski&Sun” odbywa się na zasadzie
fizycznego zakupu karty partnerskiej w postaci karty zbliżeniowej (karnet plastikowy)
w kasie ośrodka.

7. Po upływie terminu ważności Karty Partnerskiej, Karta zostanie automatycznie
zablokowana
8. Jeśli posiadacz Karty „Przyjaciela Ski&Sun” zgubi ją przed upływem terminu
ważności, aby wyrobić nową jest zobligowany do poinformowania organizatora
programu o zaistniałej sytuacji, ponownie wypełnić formularz i ponownie uiścić
opłatę za wydanie „Karty Przyjaciela Ski&Sun Świeradów Zdrój” w wysokości 40 zł (
słownie czterdzieści złotych 00/100).
9. W procesie rejestracji przy udziale osoby wykupującej kartę partnerską, osoba
proszona jest o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość
zawierającym imię nazwisko, zdjęcie, adres zamieszkania oraz pesel.
10. Klient posiadający zarejestrowaną kartę partnerską chcący skorzystać z 30 % rabatu
okazuje kasjerowi kartę partnerską oraz dowód osobisty. Po weryfikacji zgodności
danych kasjer dokonuje procedury rejestracji użycia karty oraz dokonuje sprzedaży
biletu bądź karnetu, który zamierza kupić klient z uwzględnieniem 30% rabatu.
11. Po upłynięciu terminu ważności „Karty przyjaciela SKI&SUN”, posiadacz może ją
przedłużyć na kolejny rok wnosząc opłatę w wysokości 40 zł brutto (słownie
czterdzieści złotych 00/100).

III. DANE OSOBOWE, OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚĆ UCZESTNIKA

1. Wszelkie dane oraz informacje przedstawione przez Uczestnika traktowane będą przez
Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
2. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik:
a. wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie,
b. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
c. potwierdza autentyczność swoich danych.
3. Wypełniając formularz uczestnictwa w Programie Uczestnik wyraża także zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych formularzu zgłoszeniowym
przez Organizatora oraz firmy powiązane z nim kapitałowo. Dane osobowe będą
przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie
zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na
adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie
z Ustawą oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. Nr 144, poz. 1204).
4. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących
jej

osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w
Programie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania
Programu.
2. Przyznany rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
3. Zniżki udzielane w ramach „Karty przyjaciela SKI&SUN” nie łączą się z innymi
promocjami ani rabatami .
4. Niewykorzystana w okresie ważności karta, nie podlega zwrotowi ani wymianie na
gotówkę.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony
Uchwałą Zarządu SKI&SUN Sp. z o.o. Sp.K.

