REGULAMIN PROMOCJI
„CO CZWARTY STOLIK”
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki promocji pod nazwą „CO CZWARTY STOLIK” zwanej dalej
„Promocją”.
Organizatorem Promocji 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 od 16:00 – do
zamknięcia Restauracji – dalej zwany „Czasem trwania Promocji”.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami), z wyjątkiem Promocji o nazwie
„4 DANIA”.
W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji,
Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
ZASADY PROMOCJI
§2
Uczestnikiem Promocji mogą być osoby, które dokonają zamówienia dań w Restauracji.
Kolejność przyjęć zamówień dań z każdego stolika w Restauracji w Czasie trwania Promocji jest
ewidencjonowana.
Każdy stolik, w kolejności czwarty, ósmy, dwunasty i następne będące wielokrotnością liczby 4
otrzymuje lody gratis dla wszystkich gości z danego stolika.
Promocja dotyczy dań spożywanych w Restauracji zamawianych przez Uczestników
indywidualnych, a nie dotyczy dań zamawianych przez Uczestników z imprez zorganizowanych.
W przypadku zamówienia przez gości z danego stolika samych napojów – taki stolik nie bierze
udziału w Promocji.
Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§3
Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w Restauracji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
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