Regulamin akcji promocyjnej „Minus 10% ”

§ 1 Organizator i Promocja
1. Akcja promocyjna „Minus 10% ” (dalej „Akcja”) rozpoczyna się w dniu 31 lipca 2017 roku o
godzinie 8:00:00 i trwa do 24 września 2017 roku, do godziny 23:59:59.
2. Organizatorem Akcji jest Centrum Spotkania Kultur z siedzibą w (20-029) Lublinie Plac Teatralny 1,
wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK12, prowadzonych Województwo Lubelskie,
NIP 712-329-00-97, REGON 061730797.
3. Akcja jest prowadzona wspólnie z kawiarniami i restauracjami, które zadeklarują udział w Akcji i
świadczenie na rzecz Organizatora (zwanymi dalej Partnerami) usług promocyjnych poprzez:
a) zamieszczenie w widocznym miejscu w lokalu materiałów promocyjnych dostarczonych przez
Organizatora, w sposób i miejscu uzgodniony przez obie strony.
b) wydawanie klientom lokali materiałów promujących Organizatora w formie kuponów
promocyjnych stanowiących etui do paragonu (dalej „kupony promocyjne”).
4. Wykaz Partnerów - kawiarni i restauracji biorących udział w Akcji stanowi Załącznik do niniejszego
Regulaminu.
5. Organizator ma prawo modyfikować wykaz Partnerów Akcji poprzez dopisanie nowych podmiotów
deklarujących udział w Akcji oraz wykreślenie podmiotów, nie respektujących zobowiązań, o których
mowa w ust. 3. Aktualny wykaz Partnerów - kawiarni i restauracji biorących udział w Akcji zamieszczany jest na stronie internetowej Organizatora
6. Organizator samodzielnie określa liczbę wydawanych kuponów promocyjnych przekazywanych
poszczególnym Partnerom.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która
w dniach 31 lipca- 21 września 2017 dokona dowolnego zakupu, na dowolną kwotę w lokalach
Partnerów wymienionych w Załączniku do niniejszego Regulaminu i otrzyma w tym lokalu kupon
promocyjny.,
§ 3. Zasady promocji
1. Uczestnikowi w czasie trwania Akcji przysługuje 10% rabat na zakup biletów w kasie Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie na bilety na Operę „Miasto” w terminie 22 i 24 września.
2. Aby wziąć udział w Akcji i skorzystać z rabatu Uczestnik zobowiązany jest udać się osobiście do kasy
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac Teatralny 1, z kuponem promocyjnym w formie etui
dołączonego do paragonu z zakupu dokonanego w jednym z lokali Partnerów, wymienionych w
Załączniku do niniejszego Regulaminu w czasie 31 lipca- 21 września 2017, a następnie zakupić bilet
lub bilety.
3. Uczestnikowi w czasie trwania akcji, przysługuje prawo do otrzymania rabatu na zakup
jednorazowo maksymalnie 2 biletów, niezależnie od ilości kuponów promocyjnych i paragonów.

4. Rabat określony w ust. 1 powyżej może zostać wykorzystany najpóźniej do dnia 24 września 2017
roku.
5. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.
6. Rabat przyznawany w ramach niniejszej Akcji nie dotyczy biletów wstępu na inne imprezy ani
zakupu innych produktów dostępnych w kasie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
6. W przypadku wyprzedania biletów na spektakle, o których mowa w ust. 1, Akcja zostaje
zakończona.
§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Akcją powinny być zgłaszane na adres: Plac Teatralny 1, 20-029, Lublin, z
dopiskiem „Minus 10% ” w terminie do dnia 31 października 2017 roku.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz jego dokładny adres zamieszkania, a
także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji i określenie żądania.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.spotkaniakultur.com
2. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego.

Załącznik
Wykaz kawiarni i restauracji biorących udział w akcji promocyjnej „Minus 10% ”
16 Stołów, Rynek 16/1
Alan Hugs, Narutowicza 9
Ambarans, Noworybna 2
Bosko Lodziarnia, Krakowskie Przedmieście 4
Cafe Aviator, Radziszewskiego 2a
Cafe Mari, Artura Grottgera 8
Cukiernia Czekoladowy, Jana Sawy 10
G20 Resto Bar, Grodzka 20
Magia, Grodzka 2
Między Słowami, Rybna 4
Podwórko, Stanisława Staszica 3
Sarmata Pub, Grodzka 16
Teatralna Cafe, Pewoiaków 1
Thai Story, Peowiaków 2
Stacyjka, Rynek 19
Panie Przodem, pl. Teataralny 1
IBB Grand Hotel Lublinianka, Krakowskie Prdzedmieście 56
Hotel Mercure, Aleje Racławickie 12
Hotel Wieniawski, Sądowa 6
Hotel Alter, Grodzka 30
Termy Pałacowe Nałęczowianka, Nałęczów, ul. Paderewskiego 1 a

