REGULAMIN PROMOCJI: „PROMOCJE NA LATO” 2020 r.
§1. Definicje
Czas trwania - od 01.07.2020 do 31.08.2020
A. Promocja weekendowa – obejmuje wszystkie opłacone sobotnie i niedzielne rezerwacje.
Uczestnik może skorzystać z promocji 1 raz dziennie, chęć skorzystania z promocji jest zgłaszana w recepcji.
B. Promocja za aktywność – obejmuje wszystkie opłacone rezerwacje z danego miesiąca trwania promocji, przy założeniu
min 12 godzin rezerwacji w miesiącu. Promocja jest naliczana automatycznie po zakończeniu miesiąca.
A. Nagroda (voucher 1h) - voucher na weekendowe usługi z oferty Organizatora, wręczany Uczestnikowi za każdą, minimum
1-godzinną, zrealizowaną i opłacona rezerwację w sobotę i niedzielę.
B. Nagroda (bonus 20%) - doładowanie konta Kliena, w systemie rezerwacji Centrum Sportowego Hasta la Vista,
w wysokości 20% wartości rezerwacji z danego okresu, na usługi sportowe z oferty Organizatora.
Organizator – firma „Wiązów” Hasta la Vista Zenon Waniak, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 72e.
Uczestnik – osoba będąca Klientem Organizatora, która nie realizuje rezerwacji w celach zarobkowych, nie korzysta przy
danej rezerwacji z innych promocji / preferencyjnych cenników, nie realizuje rezerwacji firmowych, szkoleń grupowych (np.
campy, szkółki).
§2. Warunki przystąpienia
1. W Programie mogą wziąć udział obecni lub nowi Klienci, którzy posiadają konta w systemie rezerwacji obiektu.
2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy organizatora.
3. Promocji nie podlegają rezerwacje nieopłacone, grupowe, firmowe, zarobkowe, objęte inną promocją lub cennikiem
preferencyjnym.
§3. Odbiór nagród
A. Voucher 1h
• zarezerwuj i opłać minimum 1-godzinną rezerwację w weekend
• zgłoś chęć skorzystania z promocji w recepcji, w dniu rezerwacji płatnej
• odbierz voucher na 1-godzinną darmową rezerwację (squash / badminton / tenis stołowy)
• wykorzystaj voucher w dowolną sobotę lub niedzielę do 31.08.2020
• rezerwacje objęte promocję weekendową nie są wliczane do puli rezerwacji za aktywność
• niezależnie od czas trwania rezerwacji płatnej, Nagroda obejmuje 1-godzinę bezpłatnej gry
B. Bonus 20%
• zarezerwuj i opłać minimum 12-godzin rezerwacji w miesiącu
• konto Klienta będzie zasilenie automatycznie w terminach
- za lipiec – do 5 sierpnia
- za sierpień – do 8 września
• korzystaj z bonusu do czasu wyczerpania środków
• rezerwacje objęte promocję weekendową nie są wliczane do puli rezerwacji za aktywność
• uwagi do przyznanej wartości bonusu można zgłaszać mailowo na adres uwagi@hastalavista.pl do 15-tego września 2020
r.

§4. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany
obowiązują od chwili publikacji zmienionej wersji na stronie internetowej
www.hastalavista.pl
2. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej

www.hastalavista.pl
3. Promocje nie łączą się.

