REGULAMIN PROMOCJI „Zorganizuj przyjęcie urodzinowe w czerwcu i odbierz PREZENT!”
(zwany dalej „Regulaminem”)
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod hasłem „Zorganizuj przyjęcie urodzinowe w czerwcu i odbierz PREZENT” (zwanej dalej „Promocją”)
jest spółka pod nazwą Sale Zabaw Fikołki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972 Warszawa, al.
Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000435717, o numerze REGON 146274187, o numerze NIP 9512359453, (zwana dalej “FIKOŁKI”).
§2 Zasady Promocji
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Promocja obejmuje przyjęcia urodzinowe organizowane we wszystkich Salach Zabaw Fikołki.
Organizując przyjęcie urodzinowe we wszystkich Salach Zabaw Fikołki w ramach PROMOCJI Jubilat otrzyma prezent (zwany dalej
„PREZENTEM”) o określonej wartości i zgodnie z tabelą w załączniku. Liczba PREZENTÓW jest ograniczona.
Promocja obejmuje wyłącznie urodziny zorganizowane w dowolnej Sali Zabaw Fikołki w okresie od 09.06.2022 do 30.06.2022
Warunkiem skorzystania z Promocji jest podpisanie umowy „ORGANIZACJA PRZYJĘCIA URODZINOWEGO W SALE ZABAW FIKOŁKI
SP. Z O.O.”, wpłata zadatku w wysokości 200 zł oraz organizacja urodzin w dowolnej Sali Zabaw Fikołki w terminie wskazanym w
punkcie 3 powyżej,
Wartość PREZENTU zależy od wartości zarezerwowanego, opłaconego i zrealizowanego przyjęcia urodzinowego.
a) Jeżeli wartość przyjęcia urodzinowego wyniesie minimum 1900zł brutto (próg 1,) Klient ma prawo wyboru PREZENTU z
grupy A.
b) Jeżeli wartość przyjęcia urodzinowego wyniesie minimum 1700zł brutto (próg 2,) Klient ma prawo wyboru PREZENTU z
grupy B
c) Jeżeli wartość przyjęcia urodzinowego wyniesie minimum 1500zł brutto (próg 3), Klient ma prawo wyboru PREZENTU z
grupy C.
d) Jeżeli wartość przyjęcia urodzinowego będzie niższa niż 1500zł brutto, Klient ma prawo wyboru PREZENTU z grupy D.
W ramach organizacji jednego przyjęcia urodzinowego, przekazany zostanie wyłącznie jeden PREZENT.
Organizator zastrzega, iż liczba PREZENTÓW w poszczególnych grupach jest ograniczona i ich dostępność jest do wyczerpania
dostępnej w danej Sali Zabaw Fikołki puli.
Klient nie ma możliwości wymiany PREZENTU na PREZENT z grupy wyższej niż ta która przysługuje w przypadku danego progu
cenowego.
Klient ma możliwość wymiany PREZENTU na PREZENT z grupy niższej niż ta która przysługuje w przypadku danego progu
cenowego.
Klient nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za oferowany PREZENT.
Klient nie ma możliwości zwrotu wybranego PREZENTU.
Lista PREZENTÓW stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany PREZENTÓW w okresie PROMOCJI, o czym będzie informował aktualizując listę
dostępnych prezentów na swojej stronie i w oddziałach.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami jakie będą obowiązywały w dniu zakupu.
Z Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (np. „Rodzic /
Opiekun prawny Dziecka”).
§3 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Sali Zabaw Fikołki i Regulamin Organizacji Urodzin.
Regulaminy są dostępne w oddziałach Sal Zabaw FIKOŁKI. Słowa napisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie
mają znaczenie opisane w regulaminach powyższych.
2. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje go bez
zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient ma prawo w każdym momencie zwrócić się do Organizatora
promocji o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
5. Regulamin obowiązuje w okresie od 09.06.2022 do 30.06.2022.
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