
Regulamin Promocji „Podwajamy zamówienia - gryziemy dwa razy“
(zwany dalej „Regulaminem“)

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy  regulamin ("Regulamin")  określa  zasady sprzedaży promocyjnej  prowadzonej 

pod nazwą „Podwajamy zamówienia - gryziemy dwa razy“ (zwanej dalej „Promocją“)
2. Organizatorem Promocji jest firma  PRIMA EVENT Sp. Z o.o. ul. Turystyczna 132, 20-251 

Lublin, NIP: 714-204-44-65, działająca jako Centrum rozrywki i wypoczynku Shark Village 
- Okuninka, Jezioro Białe zwane dalej Shark Village.

3. Regulamin  jest  dokumentem  zawierającym  wszystkie  warunki  uczestnictwa  w  tej 
Promocji.

4. Czas trwania Promocji  obejmuje okres  od 9 lipca 2015 roku do 11 lipca 2015 roku 
zwany dalej „Okresem trwania promocji“.

5. Promocja  obowiązuje  na  terenie  Centrum  rozrywki  i  wypoczynku  Shark  Village  – 
Okuninka nad Jeziorem Białym i dotyczy jedynie konsumpcji na miejscu.

§ 2. Warunki uczestnictwa i przebieg promocji
1. Uczestnikiem  Promocji staje się każda osoby fizyczna, która dokonując zakupu w punkcie 

sprzedaży Shark Village, spełni następujące warunki:
a) Wypełni kwestionariusz osobowy dostępny u sprzedawcy, podając obowiązkowo: imię 

i nazwisko, kod pocztowy, wiek, płeć, nr telefonu; opcjonalnie: zainteresowania , adres 
e-mail, oraz

b) Przedstawi kod promocyjny zawarty w otrzymanym smsie,  który zostanie wysłany w 
momencie podania sprzedawcy numeru telefonu.

2. Każdy  Uczestnik  Promocji,  który  spełnieni  wyżej  wymienione  warunki  i  dokona 
zamówienia na kwotę do 200 zł  w godzinach od 11.00 do 22.00 („Godziny promocji“), 
otrzyma jednorazowo drugie takie samo zamówienie gratis.  

3. W przypadku spełnienia warunków zawartych w punkcie 1 niniejszego paragrafu poza 
Godzinami  promocji,  przy  złożeniu  zamówienia  do  kwoty  200  zł,  Uczestnik  Promocji  
każdorazowo otrzyma rabat w wysokości 10%.

4. Promocja „Podwajamy zamówienia - gryziemy dwa razy“  dotyczy tylko punktu sprzedaży 
znajdującego się na terenie Shark Village.

5. Udział w Promocji jest dobrowolny.
6. Uczestnik może wykorzystać otrzymany w wiadomości sms kod promocyjny tylko raz w 

celu uzyskania drugiego zamówienia gratis. Każde kolejne zamówienie będzie uprawniało 
do 10% rabatu.

7. Promocja  nie  łączy  się  z innymi  ofertami  promocyjnymi  obowiązującymi  w   danym 
punkcie.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  modyfikowania  niniejszego  regulaminu  bez 

podania przyczyny. W szczególności  Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia 
Promocji przed upływem Okresu trwania promocji.

2. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z 
późn.  Zm.)  i  będą  wykorzystywane  wyłącznie  do  celów  przeprowadzanej  Promocji. 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy, kto bierze udział w Promocji 
ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne.

3. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  pod  adresem 
http://www.sharkvillage.pl/regulamin-promocji-1.pdf


