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REGULAMIN PROMOCJI  
„PROMOCJA URODZINOWA – ODBIERZ RABAT NA 250 ZŁOTYCH” 

 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

„PROMOCJA URODZINOWA – ODBIERZ RABAT NA 250 ZŁOTYCH” (zwana dalej: „Promocją”) jest organizowana przez „Sale 
Zabaw Fikołki” Sp. z o.o. („Organizator”), zarejestrowane pod adresem: Aleja Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2, 02-972 Warszawa, 
wpisane 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. 
 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 

1. Zasady organizacji Przyjęć Urodzinowych (zwanych dalej: „Urodziny”) organizowanych przez Sale Zabaw  
Fikołki Sp. z o.o. określone są w Regulaminie Sale Zabaw Fikołki sp. z o.o. dostępnym w recepcjach Sale Zabaw Fikołki  
oraz na stronie internetowej: www.fikolki.pl  

2. Promocja obejmuje Urodziny organizowane przez Salę Zabaw Fikołki zlokalizowaną w Galerii Kazimierz przy ulicy 
Podgórskiej 34, 31-536 Kraków. 

3. Promocja dotyczy Urodzin zarezerwowanych w okresie od 16 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., których realizacja 
nastąpi pomiędzy 01 stycznia 2023 r., a 31 marca 2023 r. w Sali Zabaw Fikołki w Galerii Kazimierz. 

4. Klient, z którym w okresie trwania promocji, o której mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu, zostanie zawarta Umowa 
Organizacji Przyjęcia Urodzinowego (zwana dalej: „Umową”) i który wpłaci zadatek opisany w punkcie 9 niniejszego 
paragrafu, otrzyma: 
• rabat o wartości 250 ZŁOTYCH, który będzie mógł wykorzystać na opłacenie wybranych dodatkowych atrakcji 
 urodzinowych, w ramach Urodzin, których dotyczy dana rezerwacja, takich jak: malowanie buziek na twarzy, 
 skręcanie balonów, tatuaże brokatowe, piniata z cukierkami, wizyta postaci bajkowej, wyplatanie warkoczyków, 
 w przypadku spełnienia warunku wskazanego w punkcie 8 niniejszego paragrafu; 
• w ramach jednych Urodzin Klient ma możliwość wybrania maksymalnie 3 atrakcji urodzinowych; 
• Karnet na 1 wejście dzienne dla Jubilata. 

5. W przypadku wybrania atrakcji urodzinowych o wartości mniejszej niż 250 ZŁOTYCH, zostanie wykorzystana kwota rabatu 
równa wartości wybranych atrakcji urodzinowych, a pozostała kwota przepada.  

6. W przypadku wybrania atrakcji urodzinowych o wartości przekraczającej 250 ZŁOTYCH, Klient zobowiązany jest do dopłaty 
różnicy.  

7. Realizacja Urodzin nastąpi w okresie wskazanym w punkcie 3 niniejszego paragrafu i terminie wskazanym w Umowie,  
z zastrzeżeniem, że możliwe jest jednorazowe przesunięcie zarezerwowanego terminu o maksymalnie 14 dni 
kalendarzowych, jeśli Sala Zabaw Fikołki w Galerii Kazimierz zostanie o tym poinformowana z 48 godzinnym 
wyprzedzeniem.  

8. Warunkiem skorzystania z Promocji jest liczba uczestników Urodzin nie mniejsza niż 14 osób. W przypadku,  
gdy w Urodzinach weźmie udział mniej niż 14 osób, a Klient chce skorzystać z Promocji, obowiązuje płatność według 
cennika za 14 osób.  

9. Przy dokonaniu rezerwacji Urodzin zostanie wpłacony zadatek w wysokości 200 ZŁOTYCH. 
 
§ 3. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 

1. Rabat udzielany przez Organizatora, nie podlega wymianie na gotówkę lub inne świadczenia nieobjęte promocją.  
2. Promocja nie może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi lub rabatami jakie będą obowiązywały w dniu Urodzin.    

 
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o. dostępny  

w recepcjach Sale Zabaw Fikołki oraz na stronie internetowej: www.fikolki.pl  
2. 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 dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.). 

3. Regulamin Promocji obowiązuje od 16 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023r.  
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