
REGULAMIN PROMOCJI 

„Karta Stałego Klienta” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady Promocji o nazwie „Karta Stałego Klienta” (zwanej dalej „Promocją”).  

2. Organizatorem Promocji jest firma ARMADILLOS – Karol Grzesica prowadząca działalność pod 

nazwą Centrum Gier Furia pod adresem:al. Zagłębia Dąbrowskiego 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

Firma posiada numer NIP: 6492230914,(zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Promocja polega na wydawaniu „Karty Stałego Klienta” osobom zainteresowanym, spełniającym 

warunki szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie.  

4. Celem Promocji jest uhonorowanie zniżką Klientów, którzy regularnie biorą udział w rozgrywkach w 

Centrum Gier Furia. 

5. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnikiem”) może zostać każda osoba fizyczna spełniająca łącznie 

następujące warunki: 

A. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

B. ukończyła 16 rok życia i każdorazowo podczas rozgrywki posiada ważną zgodę od 

rodzica/opiekuna prawnego, 

C. Zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

D. W czasie trwania Promocji w Centrum Gier Furia Produktu objętego Promocją jako konsument w 

rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a więc jako osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu 

nie w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, 

E. Spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie,  

6. Promocja trwa od 1.09.2017 roku do czasu odwołania jej przez Organizatora. 

7. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

§ 2. Szczegółowe zasady Promocji 

 

1. W Promocji może wziąć udział Klient, który pobierzestartową Kartę Stałego Klienta po odbytej Grze 

ASG w okresie trwania Promocji w Centrum Gier Furia. W dniu odbioru na Kartę zostaje wpisana 

roczna data ważności. 

2. Instruktarz korzystania ze startowej Karty Stałego Klienta: 

a. Karta posiada pięć wolnych pól, na których należy zbierać pieczątki Centrum Gier Furia. Po 

każdej grze ASG wydawana jest jedna pieczątka. 

b. Aby zacząć korzystać z promocyjnej zniżki na gry ASG należy uzbierać pięć pieczątek 

wydawanych po każdej grze ASG w Centrum Gier Furia. Pieczątki można zbierać przez okres 

jednego roku (data podana na Karcie). 

c. Po uzbieraniu pięciu pieczątek należy wymienić startową Kartę w Centrum Gier Furia na kolejną 

Kartę Stałego Klienta – uprawniającą do zniżki na każdą kolejną grę ASG. 

d. Kartę startową można wymienić w okresie od 3 miesięcy do daty ważności Karty do dnia 

ważności Karty (przykład: Karta jest ważna do 30.09.2018r., można ją wymienić na nową w 

okresie od 30.06.2018r. do 30.09.2018r. 

e. Po terminie ważności Karty startowej nie można wymienić na Kartę uprawniającą do zniżki. 

Należy pobrać nową startową Kartę Stałego Klienta i od początku uzbierać pięć pieczątek w 

okresie jednego roku od nowej daty ważności wpisanej na Kartę. 

f. Nowa Karta Stałego Klienta jest imienna i uprawnia do zniżki na każdą kolejną grę ASG w 

Centrum Gier Furia. Karta ta posiada wypełnione wszystkie pola na pieczątki. Na nowej Karcie 

wpisana zostaje roczna data ważności od dnia wymiany Karty startowej na imienną. 

g. Z nowej Karty można korzystać przez rok (do daty wpisanej na nowej Karcie). Następnie należy 

ją wymienić na zasadach jakie opisano w podpunkcie d. . Każda kolejna Karta uprawia do zniżki 

na gry ASG w Centrum Gier Furia. 

h. Nowa Karta Stałego Klienta uprawnia do zniżki w wysokości -15 zł na każdą grę ASG w 

Centrum Gier Furia. 



i. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami. 

3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Promocji w każdej chwili bez informowania o tym 

fakcie Organizatora. 

 

 

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Dane Klubowiczów korzystających z Promocji mogą być wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest ARMADILLOS – Karol 

Grzesica, ul. Powiatowa 67, 42-450 Chruszczobród.  

2. Klubowicz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (zgodnie z ustawa z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.1997 nr 133, poz. 833 z późn. zm.) 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z 

Promocji.  

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie niemających wpływu na już 

nabyte prawa Uczestników. 

2. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej centrumgier.net/promocje 

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego. 

 


