REGULAMIN PROMOCJI „DZIEŃ DZIECKA”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Dzień Dziecka” (dalej zwana
„Promocją”). Promocja jest organizowana na zasadach określonych w regulaminie Promocji oraz
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem Promocji jest Blue Style Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pruszkowskiej
29 lok. U1, 02-119 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS: 0000651310, NIP: 7010641075, REGON: 366054742, o kapitale
zakładowym w wysokości 1.950.000,00 zł (dalej zwany „Organizatorem”, „Biurem Podróży” lub
„Blue Style”).
3. Przystąpienie do Promocji wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu Promocji.
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§2
Zasady uczestnictwa i warunki Promocji
Promocja dotyczy wybranych i odpowiednio oznaczonych imprez turystycznych organizowanych
przez Biuro Podróży z terminem wyjazdu od 24 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r., zamieszczonych
w katalogu, na stronie internetowej lub w innych materiałach Biura Podróży, których Uczestnikami
będą: co najmniej 1 (jedna) osoba małoletnia oraz co najmniej 2 (dwie) osoby pełnoletnie i
pełnopłatne, z zastrzeżeniem, iż wymieniona powyżej osoba małoletnia, w całym okresie trwania
imprezy turystycznej będzie zakwaterowana w hotelu z co najmniej 2 (dwoma) osobami pełnoletnimi
i pełnopłatnymi. Pojęcie „osoba pełnopłatna” oznacza osobę, która w dacie dokonania rezerwacji nie
korzysta z jakichkolwiek innych form promocji (m. in. zniżek, rabatów lub gwarancji) dostępnych u
Organizatora i niewymienionych w regulaminie Promocji, które nie łączą się z Promocją.
Promocja polega na bezpłatnym przyznaniu Klientowi, który dokonał rezerwacji imprezy turystycznej
na warunkach regulaminu Promocji rabatu kwotowego w wysokości 300 (trzystu) złotych w zakresie
dotyczącym 1 (jednej) osoby małoletniej wymienionej w potwierdzeniu rezerwacji. Rabat kwotowy
nie jest udzielany w zakresie dotyczącym pozostałych osób wymienionych w potwierdzeniu
rezerwacji (małoletnich lub pełnoletnich). Ceny całkowite imprez turystycznych objętych
regulaminem Promocji i w okresie jego obowiązywania, wskazane w pozycjach wymienionych w ust.
1 powyżej, uwzględniają rabat kwotowy, o którym mowa w niniejszym ustępie.
Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji jest dokonanie rezerwacji odpowiednio
oznaczonej imprezy turystycznej dostępnej w ramach Promocji w okresie od 17 maja 2018 r. do
wyczerpania liczby miejsc objętych Promocją, ale nie później niż do 1 czerwca 2018 r.
Każda impreza turystyczna dostępna w ramach Promocji ma ograniczoną liczbę miejsc
przeznaczonych do sprzedaży na warunkach określonych w regulaminie Promocji.
Wszelkie postanowienia regulaminu Promocji mają zastosowanie wyłącznie do rezerwacji
indywidualnych i nie dotyczą rezerwacji grupowych, tj. powyżej 20 (dwudziestu) Uczestników dla
każdej pojedynczej rezerwacji.

§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji wchodzi w życie 17 maja 2018 r.
2. W zakresie nieuregulowanym regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio Ogólne
Warunki Uczestnictwa Blue Style sp. z o.o. dotyczące sprzedaży stacjonarnej oraz Ogólne Warunki
Uczestnictwa Blue Style sp. z o.o. dotyczące sprzedaży internetowej obowiązujące u Organizatora.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Blue Style, chyba że warunki
innych promocji stanowią inaczej.

