Promocja „Zwracamy za dojazd”
§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1.Organizatorem Promocji jest Park Linowy Doktorce prowadzony przez PPHU
KINGA Krzysztof Popławski ul. Wiejska 60/31 15-352 Białystok
, NIP 542-101-84-54, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą
„Zwracamy za dojazd” i jest dostępny pod adresem http://www.doktorce.com
oraz w kasie parku.
3.Promocja trwa od 20 kwietnia do 30 października 2019r.
§ 2.
ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1.Promocja polega przejęciu przez organizatora kosztu dojazdu do parku
Linowego Doktorce do wysokości zryczałtowanej 500 zł brutto na jedną grupę
zorganizowaną.
2.W promocji mogą brać udział wszyscy klienci Parku Linowego Doktorce którzy
wypełnia poniższe wszystkie poniższe warunki promocji i dokonają skutecznej
zapłaty za usługi.
3.Grupa zorganizowana musi się składać z minimum 50 uczestników , którzy
opłacają w pełni swój pobyt w parku Linowym Doktorce (do grupy nie są
wliczane osoby nie płacące za korzystanie z parku Linowego Doktorce).
4.W przypadku mniejszej liczby osób w grupie zorganizowanej wysokość opłaty
zryczałtowanej zostanie pomniejszona według założenia , za każda brakującą
osobę w grupie zorganizowanej (do liczby 50 osób płacących) opłata zostanie
pomniejszona o 60 zł np. za grupę zorganizowana składająca się z 48 osób
(płacących) opłata zryczałtowana za dojazd wyniesie 380 zł brutto.
5.Firma transportowa przywożąca grupą zorganizowaną wystawi fakturę za
transport w wysokości opłaty zryczałtowanej (wynikającej z poniżej tabeli) na
dane organizatora promocji. Faktura zostanie dostarczona do kasy Parku
Linowego Doktorce (zostanie opłacona na miejscu) .
6 .Wysokość opłaty zryczałtowanej
Liczba osób płacących w grupie
zorganizowanej

Wysokość opłaty ryczałtowej za dojazd

50

500 zł brutto

49

440zł brutto

48

380 zł brutto

47

320 zł brutto

46

260 zł brutto

45

200 zł brutto

44

140 zł brutto

43

80 zł brutto

42

20 zł brutto

41 i mniej

0 zł brutto

7.Koszt zabaw w Parku Linowym Doktorce na jedną osobę z grupy
zorganizowanej nie może być mniejszy niż 60 zł brutto ( koszty poczęstunku,
posiłków nie są wliczane ).
8.Grupa zorganizowana musi wcześniej dokonać bezpłatnej rezerwacji pod
numerem telefonu 500 100 270 lub mailowo biuro@doktorce.com. Program
zabaw ustalany jest indywidualnie i dostosowany do oczekiwań grupy
zorganizowanej.
9.Wszystkie osoby z grupy zorganizowanej dojeżdżają razem (jednocześnie) w
tym samym dniu.
§ 3.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
1.Promocja trwa od dnia 20 kwietnia 2019 roku do dnia 30 października 2019.
2.Każdy z Uczestników Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie,
jednak że opłata zryczałtowana za dojazd przyznawana jest jednorazowo
oddzielnie w odniesieniu do każdej grupy zorganizowanej.
§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2.Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do
wglądu w kasie Parku Linowego Doktorce oraz na stronie internetowej
http://www.doktorce.com
3.Zastrzegamy prawo do możliwości wcześniejszego zakończenia promocji.

