
REGULAMIN „BLACK FRIDAY” 

 

1. Postanowienia ogólne. 

 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji „BLACK FRIDAY”, którego organizatorem oraz fundatorem               

jest SWIM TEST TOUR s.c. Małgorzata i Kordian Lach.. W trakcie trwania „BLACK FRIDAY” treść niniejszego regulaminu                 

będzie dostępna w miejscu prowadzenia działalności Organizatora, tj. w Krakowie, przy ul. Alei Pokoju 78 oraz na stronie                  

www.swimtest.pl 

Uczestnik „BLACK FRIDAY” obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, ponieważ określa on warunki              

uczestnictwa w konkursie. 

 

2. Zasady i przebieg akcji oraz wyłaniania zwycięzców 

 

Konkurs trwa od piątku (23.11.2018) od 12:00 do niedzieli (25.11.2018) do 23:59.  

Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne mające co                 

najmniej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.              

Z konkursu wyłączone są osoby bezpośrednio zaangażowane w jego przygotowanie oraz osoby, które jużż sąą wpisane na                 

listęę obozów zimowych 2019. Warunkiem uczestnictwa jest: zaakceptowanie niniejszego regulaminu. W akcji wezmą             

udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do organizatora w czasie jej trwania spełniając warunki regulaminu. Ilość miejsc                

ze specjalną zniżką BLACK FRIDAY jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń. Przy zgłłoszeniu na obóz w uwagach                 

należży dopisaćć „BLACK FRIDAY”. Jest to warunek konieczny do spełłnienia przy nadsyłłaniu zgłłoszenia na wybrany obóz.                

Nadsyłając zgłoszenie, uczestnik zaświadcza, że nie jest wpisany na listę uczestników żadnego z obozów ZIMA 2019.  

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości                

zgłoszeń oraz wyboru zwycięzców, organizator powoła komisję w skład której wejdą osoby delegowane przez              

organizatora. Przy wyborze osób, które zakwalifikowały się na specjalną promocję BLACK FRIDAY komisja bierze pod uwagę                

kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zwycięzcy akcji zostaną wyłonieni przez organizatora wyłącznie spośród osób            

spełniających warunki określone w regulaminie. 

3. Promocja udostępnia 5 miejsc na każdy obóz ze zniżką nawet do 200 zł. 

Wisłła 13-19.01.2019 1390złł promocja BLACK FRIDAY 1190złł  

 

Małłe Ciche 20-26.01.2019 1390złł promocja BLACK FRIDAY 1190złł  

 

Proszówki 13-19.01.2019 999złł promocja BLACK FRIDAY 915złł  

Włłochy Juniors&Youth Camp 11-20.01.2019 1197złł promocja BLACK FRIDAY 997złł  

 

Family Camp WŁŁOCHY 12-19.01.2019 promocja BLACK FRIDAY -100złł/os. dorosłła 

Hotel Molino i Hotel Felice 

 

Family Camp WŁŁOCHY 19-26.01.2019 promocja BLACK FRIDAY -100złł/os. dorosłła  

Hotel Molino i Hotel Felice 

 

4. Postanowienia końcowe 

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie, Polityce Prywatności             

dostępnej na stronie Organizatora. 


