REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZŁOMUJESZ, WAKACJUJESZ”

§1
Postanowienia ogólne i definicje.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod
nazwą „ZŁOMUJESZ, WAKACJUJESZ” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Spółka OLMET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr: 0000380781, REGON: 241895473, NIP: 6452522800 (dalej „Organizator” lub
„OLMET”).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 października 2018 r. i trwa do 19 grudnia 2018 r. (dalej
„Okres Promocji”) z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć
lub zakończoną wznowić. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do
skorzystania z Rabatu przez Uczestnika, który prawo to już nabył, z tym zastrzeżeniem, że
Uczestnik musi wykorzystać Rabat w Czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego.
4. Przyznaną zniżkę w wysokości 50% na zakup noclegu w dowolnie wybranym pokoju (dalej
„Rabat”) w Hotelu Piwniczna Spa & Conference w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Gąsiorowskiego
5 (dalej „Hotel”) w dniach od niedzieli do czwartku w okresie od dnia 15 października 2018 r.
do dnia 20 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem, że dn. 20 grudnia 2018 r. to ostatni dzień pobytu
gości chcących skorzystać z Rabatu (dalej „Czas przeznaczony na skorzystanie z Rabatu”).
5. Zezłomowanie pojazdu w ramach Promocji może mieć miejsce w siedzibie Organizatora
w Tarnowskich Górach lub w którymkolwiek z Oddziałów Organizatora (Odział w Chorzowie,
Oddział w Mszanie, Oddział w Rybniku).
§2
Zasady i warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik Promocji”) może być:
a) każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
w Okresie Promocji dokonała zezłomowania, podpisując stosowne Zaświadczenie
o demontażu pojazdu, w siedzibie OLMET lub w którymkolwiek z oddziałów OLMET, jako
konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem sytuacji, w której
na Zaświadczeniu o demontażu pojazdu widnieje podpis pracownika OLMET, wówczas
Uczestnikiem Promocji jest właściciel lub współwłaściciel pojazdu udzielający
pracownikowi OLMET upoważnienia do złomowania pojazdu.
b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w Okresie promocji dokonała
zezłomowania samochodu, podpisując stosowne Zaświadczenie o demontażu pojazdu,
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w siedzibie OLMET lub w którymkolwiek z oddziałów OLMET z zastrzeżeniem sytuacji,
w której na Zaświadczeniu o demontażu pojazdu widnieje podpis pracownika OLMET,
wówczas Uczestnikiem Promocji jest właściciel lub współwłaściciel pojazdu udzielający
pracownikowi OLMET upoważnienia do złomowania pojazdu.
Uczestnikiem Promocji nie mogą być pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników
Organizatora.
Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonka, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia jak również osobę, która
pozostaje z pracownikiem we wspólnym pożyciu.
Uczestnik Promocji przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
Każdy Uczestnik Promocji, który w Okresie Promocji dokona zezłomowania pojazdu otrzyma
uprawnienie do skorzystania z Rabatu na nocleg w dowolnie wybranym pokoju w Hotelu w
dniach od niedzieli do czwartku przypadających w Czasie przeznaczonym na skorzystanie z
Rabatu.
Rabat naliczany jest od ceny pokoju.
Dokumentem uprawniającym do skorzystania z Rabatu jest Zaświadczenie o demontażu
pojazdu dokumentujące zezłomowanie pojazdu w Okresie Promocji.
§3
Zasady skorzystania z Rabatu.
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Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu, przedstawiając w Hotelu w momencie
rezerwacji lub zameldowania (kserokopia/skan), zaświadczenie o demontażu pojazdu,
otrzymane po zezłomowaniu pojazdu w Okresie Promocji.
Rezerwacja usług w ramach Promocji odbywa się bezpośrednio w Hotelu, pod numerem
telefonu 18 262 06 06 lub mailowo: recepcja@hotelpiwniczna.pl. Uczestnik Promocji przy
dokonaniu rezerwacji zobowiązany jest podać hasło: „złomujesz-wakacjujesz”.
Niepodanie przy rezerwacji hasła „złomujesz-wakacjujesz” spowoduje nieuwzględnienie
Rabatu w momencie rozliczenia pobytu.
Promocja dotyczy tylko i wyłącznie usługi noclegowej wraz ze śniadaniem w Hotelu i nie
obejmuje innych świadczonych w Hotelu usług.
Promocja nie łączy się z innego typu promocjami i rabatami.
Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w Czasie przeznaczonym na skorzystanie z Rabatu, traci
prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość skorzystania z Rabatu w Czasie
przeznaczonym na skorzystanie z Rabatu z powodu braku wolnych pokoi. Okoliczność
wskazana w zdaniu poprzednim nie przedłuża Czasu przeznaczonego na skorzystanie z Rabatu.
Usługi noclegowe wykupione w ramach Promocji podlegają standardowym zasadom
rezerwacji (wpłacenie w określonym czasie zaliczki/zadatku) oraz anulacji i rozliczenia
opisanym szczegółowo w Regulaminie hotelu.
Uzyskany w ramach Promocji Rabat nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
§4
Tryb reklamacyjny.

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez
Uczestników Promocji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie
elektronicznej na adres mailowy: biuro@olmet.pl
2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. O wyniku postępowania
reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia
reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
§5
Dane osobowe.
1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
2. Organizator w celu realizacji Promocji nie pobiera żadnych dodatkowych danych osobowych
Uczestnika poza tymi, które Uczestnik podaje w związku z procedurą złomowania pojazdu, a
które to dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie
obowiązujących przepisów prawa tj. art. 102 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
§6
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie i w oddziałach Organizatora.
2. Udział Uczestnika Promocji w Promocji oznacza akceptację zasad akcji promocyjnej zawartych
w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji
promocyjnej.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego

