
REGULAMIN 

AKCJI  PROMOCYJNEJ

 pozyskanie 3 pieczątek przez Uczestnika akcji na Karcie Kolekcjonerskiej Kredensu, przy czym 1 pieczątka

jest równowartością 1 wizyty Uczestnika w restauracji „Kredens nad morzem”; 

wykorzystanie bonu turystycznego w ramach rezerwacji i pobytu wypoczynkowego w obiekcie „Kamienica

Sporting”. Warunki przyznawania bonów turystycznych znajdują się na stronie:

www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny.  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Misiaczki Wolińskiego”, którego Organizatorem jest

obiekt Kamienica Sporting wraz z przynależną do niego restauracją „Kredens nad morzem” – zlokalizowane

przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 w Międzyzdrojach. 

1.2. Uczestnik biorąc udział w Akcji, potwierdza że zapoznał się z Regulaminem oraz, że wyraża zgodę na

zasady określone w Regulaminie.

2. CZAS TRWANIA AKCJI 

2.1. Akcja prowadzona jest wyłączne w wyżej wymienionych obiektach.

2.2. Akcja trwa w okresie od 15.10.2020 r. do 5.03.2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania

zapasów produktu promocyjnego (misiaczki Wolińskiego).

Informacja o wyczerpaniu zapasów Misiaczków Wolińskiego zostanie umieszczona na stronie internetowej

www.sporting-miedzyzdroje.pl oraz w restauracji „Kredens nad Morzem” 

3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

3.1. Odbiór jednego produktu promocyjnego (misiaczki Wolińskiego) możliwe jest poprzez: 

3.2. Miejscem odbioru produktu promocyjnego (misiaczek Wolińskiego) jest recepcja obiektu „Kamienica

Sporting” przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 w Międzyzdrojach, 72-500 – bez względu na sposób

pozyskania uprawnień do jego odbioru (bon turystyczny lub Karta Kolekcjonerska Kredensu) 

3.3. Produkty promocyjne są wyłączone ze sprzedaży i nie ma możliwości pozyskania ich inną drogą niż wyżej

wymienione zasady akcji „Misiaczki Wolińskiego”. 

3.4. Karta Kolekcjonerska Kredensu jest kartą imienną, która w momencie wydania jej Kelnerowi

wykorzystywana jest raz i nie podlega zwrotowi. 

3.5. Pieczątki umieszczone na poszczególnych, odrębnych Kartach Kolekcjonerskich Kredensu nie sumują się

 (karty kolekcjonerskie Kredensu są imienne).

3.6. W przypadku gdy Karta Kolekcjonerska Kredensu zawiera liczbę pieczątek przewyższającą liczbę

pieczątek potrzebnych do wykorzystania zgodnie z Regulaminem – pieczątki stanowiące taką

nadwyżkę przepadają w momencie odebrania Karty Kolekcjonerskiej przez obsługę recepcji obiektu

Kamienica Sporting.

4. REKLAMACJE

4.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres 

host@sporting-miedzyzdroje.pl  lub telefonicznie na numer: (91) 32-80-503 – koszt połączenia

telefonicznego według taryfy operatora.

4.2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka

komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
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