Regulamin promocji „Be Cool” na zakup Vouchera
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „BE COOL”.
2. Organizatorem Promocji jest Gorilla Group Marta Murawska, Kowalanka 63 26-625 Wolanów NIP 796-25601-60
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.03.2021 r. i trwa do 31.03.2021 r.
4. Wzięcie udziału w promocji następuje poprzez złożenie zamówienie w formularzu znajdującego się pod
adresem https://forms.gle/eRFLgbd19nWgAC1x6 i opłacenie tego zamówienia na podany numer konta:
97 1140 2004 0000 3202 5985 7251
5. W ramach promocji klient kupuje ofertę „BE COOL” Voucher w cenie 100zł od osoby.
Minimalna ilość osób dla których klient zakupuje voucher „be cool” to 10 osób maksymalna to 22 osoby.
Voucher zostanie wysłany na adres e-mail podany przez kupującego w formularzu zamówienia dopiero po
opłaceniu całego Vouchera zamówionego w formularzu.
Voucher będzie ważny do wykorzystania od 01.04.2021 do 30.09.2021. Po tym czasie Voucher wygasa i nie
podlega zwrotowi gotówki.
W skład vouchera BE COOL wchodzi:
- Gra w Paintball na poligonach Kameleon Paintball k.Wolanowa: każdy gracz otrzymuje zestaw Paintball na
czas gry w skład którego wchodzi: Marker (karabin), maska, mundur, gaz do markera oraz 500 kul na osobę a
także szkolenie i obsługę
- Gra w Super Łuki na poligonach Kameleon Paintball k.Wolanowa : każdy gracz otrzymuje zestaw na czas gry w
skład którego wchodzi: Łuk, strzały, maskę, szkolenie i obsługę – 2 Godziny gry o minimalnej wartości 700 zł a
maksymalnej 1100 w zależności od ilości osób ujętych w zamówieniu
- Miejsce na ognisko lub grill – Gratis
- Altana z miejscami do siedzenia – Gratis
- Toaleta
6. Klient może skorzystać z promocji wiele razy, tj może on zakupić wiele voucherów „be cool”
7. Płatność za voucher jest przyjmowana od jednej osoby za jeden voucher - klient zakupujący voucher opłaca
go ze swojego rachunku bankowego
8. osoby wykorzystujące voucher:
-Można wykorzystać voucher w jednym dniu czyli gra po grze. Jednak dopiero po zakończeniu jednej gry można
rozpocząć kolejną.
-Można wykorzystać voucher w dwóch różnych terminach.
-Grupa osób grających nie musi być ta sama na Super Łuki.pl i w Kameleon Paintball. Organizator zakłada, że
jest możliwe skorzystanie z vouchera przez dwie różne grupy tj. (jedna na super łuki druga na paintball w tym
samym terminie lub w dwóch różnych terminach) .
Nie jest dozwolone mieszanie się grup podczas trwania gry. Jeśli grupa na Paintball jest różna od grupy na Super
Łuki wówczas gracze z jednej grupy nie mogą wymieniać się z graczami z drugiej grupy. Względy
bezpieczeństwa, logistyki, oraz porządku podczas zabawy stanowią o tej decyzji organizatora.
9. voucher można wykorzystać jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu dostępnego terminu gry.
a. telefonicznie pod numerem telefonu: 536196676

b. mailowo e-mail: kameleonpaintball@gmail.com
10. Promocja nie dotyczy formy płatności za pobraniem ani gotówkowej jedynie forma płatności przelewem.
11. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.
12. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie
Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W
przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje
prawo ponownego skorzystania z Promocji.
13. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w
szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz
akceptację regulaminu poligonów Kameleon Paintball opublikowanego na stronie www.kameleonpaintball.pl
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres email kontakt@merlin.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn
uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez
organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden
sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej
przyczyny rozumianej jako:
1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na
wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez
jego publikację na stronie www.kameleonpaintball.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone
w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
20. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu ważności Vouchera w przypadku zmian
wywołanych pandemią COVID -19.
20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

