REGULAMIN PROMOCJI
„HAPPY BIRHDAY HOURS W RESTAURACJI EGO”
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki promocji pod nazwą „HAPPY BIRTHADAY HOURS” zwanej
dalej „Promocją”.
Organizatorem Promocji i Fundatorem nagród jest ALTER JMS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA z siedzibą
w Lublinie, ul. Grodzka 30, NIP: 9462599183, REGON 060593393 („Organizator Promocji”),
właściciel Restauracji Ego.
Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Restauracji Ego,
zwanej dalej „Restauracją”, zlokalizowanej przy ul. Grodzkiej 30 w Lublinie, w czasie
określonym w paragrafie 5.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, a przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z
akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości, który znajduje się w Restauracji
EGO. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Promocji.
Promocja trwa w czasie od 05.06.2018 r. do 30.06.2018 r., w godzinach 13:00 – 16:00 – dalej
zwany „Czasem trwania Promocji”.

ZASADY PROMOCJI
§2
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba pełnoletnia, które dokona zamówienia w Restauracji,
dowolnej zupy i dowolnego innego dania z karty menu dostępnej w Restauracji, w Czasie
Trwania Promocji.
2. Napoje nie podlegają promocji.
3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji jednokrotnie w każdej turze, czyli maksymalnie 4 razy
w Czasie trwania Promocji, za każdym razem spełniając zadania Promocjaowe. Natomiast
może zostać laureatem jednej nagrody.
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POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 11
Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji pisemnie drogą pocztową na adres
Organizatora: Hotel Alter, ul. Grodzka 30, 20-112 Lublin. Reklamacje nadane w placówkach
pocztowych lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane, jeżeli zostaną nadane na adres
siedziby Organizatora nie później niż do dnia 16 lipca 2018 roku. Reklamacje, które zostaną
nadane po terminie wskazanym powyżej, nie będą rozpatrywane.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w
formie pisemnej z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA – Promocja 4 pokoje na 4 urodziny”.
Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
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Niewykorzystane w Promocji nagrody przechodzą na rzecz Fundatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody, czy też za
niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
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Wszelkie spory związane z niniejszym Promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji nawet w trakcie trwania
Promocji. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Hotelu Alter w serwisie
Facebook.com oraz na stronie internetowej Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich
ogłoszenia na stronach internetowych.
Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zawartego
przez niego komentarza i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
W przypadku naruszenia Regulaminu, Jury może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie
Promocji.
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