Regulamin promocji „6+2”
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „6+2” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Niku Bowling
Monika Gościniak, ul. Piątkowska 200, 61-693 Poznań, NIP 7831229157, REGON
634552059, zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania promocji obejmuje okres od 1 czerwca 2018 roku do 12 września 2018 z
zastrzeżeniem postanowień w §3.
3. Promocja skierowana jest wyłącznie dla klientów indywidulanych

§2. Nagrody
1. Podczas trwania promocji, za każdą wykupioną godzinę bowlingu, osoba korzystająca
z promocji, zwana dalej Uczestnikiem, otrzymuje 1 pieczątkę.
2. Po uzbieraniu 6 pieczątek, Uczestnik otrzymuje 2h bowlingu gratis do wykorzystania
od Niedzieli do Środy w godzinach 13:00 – 22:00 w czasie trwania promocji tj. od 1
czerwca 2018 do 12 września 2018 roku z zastrzeżeniem postanowień w §3.

§3. Warunki promocji
1. Udział w promocji jest dobrowolny.
2. Chęć udziału w promocji należy każdorazowo zgłosić obsłudze recepcji Niku Bowling.
3. Pieczątki przyznawane są wyłącznie na specjalnych, przygotowanych przez
Organizatora wizytówkach.
4. Zagubienie lub zniszczenie wizytówki z nabytymi pieczątkami z winy Uczestnika
powoduje utratę prawa do odbioru nagrody.
5. Pieczątki można zbierać od 1 czerwca 2018 do 31 sierpnia 2018r, a wykorzystać do 12
września 2018r.
6. Pieczątki przyznawane są za każdą wykupioną godzinę od wtorku do niedzieli w
okresie trwania promocji.
7. Pieczątki nie są przyznawane za godziny wykupione w poniedziałek.

8. Pieczątki nie są przyznawane przy wykupieniu toru na gry.
9. Promocja nie dotyczy oferty zakupionej na „Grouponie”.
10. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi, bezpośrednio po stwierdzeniu przez
Organizatora, uzbierania odpowiedniej ilości pieczątek.
11. Realizacja nagrody możliwa jest od Niedzieli do Środy w godzinach 13:00 – 22:00, w
czasie trwania promocji.

§4. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.nikubowling.pl/promocja 6+2, oraz w recepcji Niku Bowling
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.

