
Regulamin korzystania z „rabatu 15% na hasło LIVING ROOM” w Pałacu Romantycznym 

1. Organizatorem Promocji jest Hotel **** Pałac Romantyczny w Turznie prowadzony  

przez P.W. Arpol Rafał Predenkiewicz identyfikujący się numerem REGON: 870516632,  

NIP: 879-008-74-35 (zwany dalej: „Organizator”). 

2. Regulamin określa zasady korzystania z rabatu (zwany dalej: „Promocja”). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

(zwany dalej: „Regulamin”). 

4. Prawa związane z korzystaniem z Promocji nie mogą być sprzedawane, przenoszone, 

zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności  

z wyjątkiem tych, które zostały określone w Regulaminie. 

5. Każdy czytelnik czasopisma „LIVING ROOM” może wziąć udział w Promocji zgodnie z 

warunkami określonymi w Regulaminie. 

6. Klient po wypowiedzeniu hasła „LIVING ROOM” otrzymuje rabat w wysokości 15% na 

usługi, jakie świadczy hotel i tym samym przystępuje do Promocji. 

7. Termin obowiązywania promocji - do 30.04.2019 r., z wyłączeniem terminu 14-17.02.2019 r. 

oraz 19-22.04.2019 r. 

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z zapoznaniem się przez Klienta z treścią Regulaminu 

oraz akceptacją jego założeń. 

9. Rabat obowiązuje w Hotelu **** Pałac Romantyczny w Turznie, 87-148 Łysomice, ul. 

Toruńska 1. 

10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi  

u Organizatora. 

11. Z Promocji nie mogą korzystać pracownicy Organizatora, ich krewni i powinowaci. 

12. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone w niniejszym 

Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych i przetwarzanie  

ich przez Organizatora dla celów realizacji Promocji. 

13. Administratorem danych osobowych jest P. W. Arpol Rafał Predenkiewicz identyfikujący się 

numerem REGON: 870516632, NIP: 879-008-74-35 z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Lelewela 33. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań 

związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny. 

15. Regulamin dostępny na stronie internetowej www.palac-romantyczny.com.  

http://www.palac-romantyczny.com/

