REGULAMIN PROMOCJI
„WWWracaj i zarabiaj“
1. Organizatorem promocji jest firma Dobry Hotel Mięczkowski Spółka Komandytowa z siedzibą w
Sopocie, przy ulicy Pułaskiego 18-20, posiadająca numer NIP: 585-145-58-78, będąca spółką
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzoną przy Sądzie Rejonowym GdańskPółnoc w Gdańsku Wydział VIII KRS, pod numerem KRS 0000360212.
2. Promocja jest organizowana we współpracy z następującymi podmiotami: GSH Q Hotel Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. Pułaskiego
18-20; Hotel Unicus Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie, przy ul. Pułaskiego 18-20; Hotel
Aureus Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie, przy ul. Pułaskiego 18 – 20; Zaolziańska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Pułaskiego 18-20.
3. Promocja obejmuje następujące hotele: Hotel Villa Sedan w Sopocie, BEST WESTERN Villa Aqua
Hotel w Sopocie, BEST WESTERN Bonum Hotel w Gdańsku, BEST WESTERN PLUS Arkon Park
Hotel w Gdańsku, Hotel Grand Cru w Gdańsku, Hotel Różany Gaj w Gdyni, Hotel Unicus w
Krakowie oraz BEST WESTERN PLUS Q Hotel Wrocław.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 10 października 2013 i trwa do odwołania.
5. Osoba, posiadająca kilka kuponów może z nich skorzystać jednocześnie, do wykorzystania
maksymalnie 3 bony podczas jednej doby.
6. Podczas trwania promocji przyznawane są wszystkim Gościom ww. hoteli (pkt. 3) kupony
zniżkowe o wartości 25 zł brutto każdy, z wykluczeniem uczestników zorganizowanych grup
turystycznych, których rezerwacja obejmuje minimum 10 pokoi.
7. Jeden kupon przysługuje dla jednej rezerwacji, a nie dla każdego pokoju, czy Gościa, nocującego
w hotelu w ramach tej rezerwacji.
8. Kupony wręczane są Gościom podczas wymeldowania i nie mogą być wykorzystane na
zrealizowany pobyt.
9. Kupony mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na usługę noclegową lub śniadanie podczas
pobytu w hotelu.
10. Kupony mogą być wykorzystane podczas pobytu, który został poprzedzony rezerwacją w jednym
z następujących kanałów: strona www.dobryhotel.com, strona www danego hotelu, przez fan
page danego hotelu na facebook’u, drogą elektroniczną lub telefoniczną bezpośrednio w hotelu,
bądź osobiście w jednym z hoteli.
11. Kupony mogą być wykorzystane tylko przy rezerwacji pokoju/pokoi w ofercie CENA DNIA.
12. Promocja nie obejmuje innych rezerwacji na warunkach specjalnych.
13. Każdy kupon posiada własny unikatowy, pięciocyfrowy numer.
14. Kupony muszą być wykorzystane jednorazowo, w całości, bez możliwości dzielenia wartości
kuponów.
15. Kupony nie mogą zostać wymienione na pieniądze ani nie mogą stanowić przedmiotu obrotu
handlowego, innego niż określony w niniejszym regulaminie.
16. Osoba, która otrzymała kupon może go przekazać, w formie podarunku, osobie trzeciej i przez tę
osobę może być wykorzystany.
17. Warunkiem skorzystania z kuponu/ów jest przekazanie go/ich pracownikowi recepcji podczas
zameldowania oraz deklaracja, na co ma/mają zostać wykorzystane.
18. Każda osoba, która przekaże kupon/y pracownikowi recepcji uzyska upust wartościowy na nocleg
lub śniadanie od kwoty należnej do zapłaty w wartości przekazanych kuponów.
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19. Pracownik hotelu uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponów, jeżeli budzą one
wątpliwości, co do autentyczności i legalności pochodzenia.
20. Ilość kuponów jest limitowana.
21. Każdy korzystający z kuponów oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie wnosi
do niego żadnych zastrzeżeń.
22. Przetwarzanie danych osobowych posiadaczy kuponów następuje zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. Każdy posiadacz ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
24. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z użytkowaniem kuponów
będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby wystawcy.
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