REGULAMIN PROMOCJI
ZINTEGROWANYCH OBOZÓW SPORTOWO – E-SPORTOWYCH 2020
„DWA OBLICZA SPORTU”
(dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji w formie wystawienia rabatów na udział w Zintegrowanych
obozów sportowo - e-sportowych 2020 „Dwa oblicza sportu”, zwanej dalej „Promocją”,
jest Akademia Pingponga Leszek Kucharski z siedzibą, przy ul. Makuszyńskiego 17
F/5, 81-595 Gdynia, NIP: 5861003161, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest popularyzowanie obozów sportowo - e-sportowych "Dwa oblicza
sportu" oraz realizowanie głównych postanowień - czyli m.in. propagowanie wśród
dzieci i młodzieży świadomego i odpowiedniego łączenia aktywności fizycznej i gier
komputerowych w czasie wolnym.
3. Osoba wyrażająca chęć wzięcia udziału i popierania założeń zwana jest dalej
„Kandydatem”, natomiast osoba biorąca udział w Promocji, to osoba, która wykonała
czynności w §3 ust. 3 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”.
4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 listopada 2019 roku do 24 maja 2020, z
zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 9 Regulaminu.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc.
6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 RABATY
1. W Promocji są dostępne cztery rodzaje rabatów (dalej: „Rabaty”):
1.1. 200 zł rabatu za rejestrację na obóz do końca stycznia oraz 100 zł za rejestrację do
końca marca (dalej: „Rabat nr 1”).
1.2. 100 zł rabatu za udział w poprzednim roku (dalej: „Rabat nr 2”).
1.3. 100 zł rabatu za każdą osobę, która weźmie udział w obozie z polecenia (dalej: „Rabat
nr 3”).
1.4. 410 zł rabatu za rejestrację na obóz w terminie od 26.06 do 10.07 (dalej: „Rabat nr 4”).
1. Rabat nr 3 może zostać przyznany jednemu Uczestnikowi maksymalnie 10 razy,
natomiast pozostałe Rabaty można przyznać jednemu Uczestnikowi po jednym razie.
2. Rabat nr 1 oraz Rabat nr 2 nie łączą się (czytaj: §3 ust 3.3 Regulaminu), natomiast Rabat
nr 1 można połączyć z Rabatem nr 3 lub Rabat nr 2 można połączyć z Rabatem nr 3.
Rabat nr 4 można połączyć tylko i wyłącznie z Rabatem nr 2 oraz Rabatem nr 3.
3. Rabat nr 4 dotyczy wyłącznie pierwszego oraz drugiego turnusu obozów.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osób fizycznych, które wyrażają chęć rejestracji swojego dziecka na
Zintegrowanych obozach sportowo - e-sportowych 2020 „Dwa Oblicza Sportu”.
2. Udział w Promocji jak i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, jednak
ich podanie jest niezbędne m.in. do prawidłowej weryfikacji przy przyznawaniu Rabatów
(§3 ust 7).
3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Rabatów Kandydat musi w czasie
trwania Promocji (§1 ust 3 Regulaminu):
3.1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na Zintegrowane obozy sportowo – e-sportowe
„Dwa Oblicza Sportu” korzystając z linku dostępnego na stronie internetowej:
https://www.dwaobliczasportu.com/o-obozach/
3.2. Wpłacić zaliczkę lub całą kwotę należną za obóz. Rabaty będą uwzględniane i
rozpatrywane dopiero po wpłaceniu całej kwoty.
3.3. Rabat nr 1 oraz Rabat nr 2 zostanie naliczony automatycznie z korzyścią dla Uczestnika
w zależności od:
3.3.1. daty przyjęcia zgłoszenia,
3.3.2. tego, czy Uczestnik widnieje na liście Uczestników obozu z 2019 roku.
3.4. Rabat nr 3 można uzyskać tylko i wyłącznie kiedy Kandydat, któremu został polecony
obóz wpłaci całą sumę za obóz, uzupełni podczas wypełniania formularza pole „Jak
dowiedziałeś(-aś) się o tym obozie?” imieniem i nazwiskiem Uczestnika, który obóz
polecił.
3.5. Rabat nr 4 zostanie naliczony automatycznie z korzyścią dla Uczestnika w zależności
od daty przyjęcia zgłoszenia.
3.6. Wysłanie zgłoszenia po zakończeniu czasu trwania promocji, nawet z podanymi
poprawnymi danymi nie będzie pozytywnie rozpatrzone.
4. Wykonanie czynności wymienionych w §3 ust. 3 Regulaminu stanowić będzie zgłoszenie
Kandydata do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
5. Kandydat może dokonać jednego Zgłoszenia na jedno dziecko. W przypadku wysłania
dwóch Zgłoszeń jednego dziecka w Promocji będzie podlegało Zgłoszenie, które zostało
wysłane jako pierwsze.
6. Po wysłaniu Zgłoszenia nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian (edycji) w
Zgłoszeniu.
7. Wydawanie Rabatów nastąpi do 14 dni po zakończeniu Promocji, po stwierdzeniu przez
organizatora, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji. Uczestnik
zostanie poinformowany o statucie zgłoszenia drogą elektroniczną w postaci wiadomości
e-mail.
8. Rabaty zostaną wydane w postaci zwrotu kosztów w zależności od tego, ile danemu
Uczestnikowi przysługuje rabatu, dlatego też aby wziąć udział w promocji należy uiścić
całą kwotę.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Kandydaci/
Uczestnicy winni wysyłać pisemnie na adres Organizatora podanego w §1 ust. 1. 2. Pisemna
reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Kandydata/Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
ich otrzymania.
4. Kandydat/Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie
powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie
7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą
być dochodzone przed sądem powszechnym.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy
Regulamin
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
https://www.dwaobliczasportu.com/o-obozach/.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać
praw nabytych przez Uczestników.
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