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„Klub Rekreacji Julinek” 
 

§ 1 
1. Organizatorem sprzedaży premiowej „KLUB REKREACJI JULINEK” jest ZPR EXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 

10, NIP:  526 02 00 046, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023083, (zwana dalej:  Organizatorem). 

2. Sprzedaż premiowa dostępna jest dla osób fizycznych, pełnoletnich (zwanych dalej: Uczestnikami).  
3. Z udziału w sprzedaży premiowej wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz 

Organizatora przy organizowaniu sprzedaży premiowej  na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonko- wie, 
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

4. Sprzedaż premiowa  prowadzona jest na podstawie decyzji Spółki – na terenie Parku Rekreacji w Julinku (zwanym dalej: PARKIEM)  znajdującym się na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a należącym do Organizatora.  

5. Uczestnikami sprzedaży premiowej mogą być wszystkie osoby, które odwiedzą PARK i dokonają zakupu jednej z usług oferowanych przez Organizatora 
na terenie PARKU oraz, zapiszą się do listy uczestników sprzedaży premiowej, wypełnią kupon promocyjny, który można otrzymać przy zakupie 
dowolnej usługi w wyznaczonych miejscach przez Organizatora na terenie PARKU (zwany dalej KUPONEM). 

6. KUPON promocyjny będzie zawierał następujące dane: 
a) Imię i nazwisko Uczestnika; 
b) Data zapisania się do programu, 
c) Czytelny podpis Uczestnika. 

6. Warunkiem udziału w sprzedaży premiowej „Klub Rekreacji Julinek” jest zgłoszenie swego uczestnictwa w terminie od dnia 25.07.2015 r. od godz. 12:00 
do dnia 30.10.2015 r. do godz. 19:00 oraz nabycie w tymże terminie co najmniej 1 (jednego) produktu oferowanego przez Organizatora na terenie 
PARKU.  

7. Po zapisaniu się do promocji Uczestnik podczas trwania niniejszej sprzedaży premiowej  może uzyskiwać stemple promocyjne (zwane dalej STEMPLAMI) 
na otrzymanym KUPONIE, przy czym takie STEMPLE Uczestnik może otrzymać za: 

a) Jeden STEMPEL za zakup biletu na dowolną trasę Parku Linowego 
b) Jeden STEMPEL za zakup biletu na Minigolfa 
c) Jeden STEMPEL za zakup biletu na Krajne Dmuchańców 
d) Jeden STEMPEL za zakup biletu na Rajdy Samochodzikami Elektrycznymi 

8. Każdy Uczestnik może otrzymać jeden STEMPEL dziennie niezależnie od ilości zakupionych usług w danym dniu.  
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zgłoszenie przez Uczestnika faktu spełnienia warunku  wymienionego w ust. 7 lit. od  a) do d).  
10. Przystąpienie do uczestnictwa w sprzedaży premiowej jest równoznaczne z obowiązkiem zapoznania się i akceptacją  niniejszego regulaminu sprzedaży 

premiowej. 
11. Każdy z Uczestników ma prawo tylko do jednej nagrody w czasie trwania sprzedaży premiowej „Klub Rekreacji Julinek”. 

 
§2 

1. Sprzedaż premiowa rozpoczyna się dnia 25.07.2015 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 30.10.2015r. do godz. 19:00 lub do wyczerpania puli nagród 
przewidzianych w niniejszej sprzedaży premiowej. 

2. Po upływie daty wyznaczającej zakończenie sprzedaży premiowej, tj. po 30 października 2015 r. produkty premiowane w niniejszej sprzedaży premiowej 
nie są objęte promocją.  

 
§3 

1. Organizator oferuje nagrody w postaci Biletów, z których Uczestnik może wybrać wyłącznie jedną dostępną nagrodę. W skład nagród wchodzą 
następujące bilety: 
a) Bilet na dowolną trasę Parku Linowego 
b) Bilet na 2 godziny Minigolfa 
c) Bilet na 2 godziny w Krajnie Dmuchańców 
d) Bilet na 1 godzinę Rajdów Samochodzikami Elektrycznymi 

2. Nagrody dostępne są dla Uczestników, którzy w okresie promocji zebrali 5 STEMPLI na KUPONIE. 
3. Uczestnik, który zebrał wymaganą liczbę stempli uprawniającą go do uzyskania jednej z nagród przewidzianych w niniejszej sprzedaży premiowej zgłasza 

ten fakt pracownikowi PARKU, który po stwierdzeniu poprawności zgłoszenia, (czyli spełnieniu przez Uczestnika warunków do otrzymania nagrody) 
dokonuje adnotacji o wydaniu nagrody odnotowując datę wydania nagrody, imię i nazwisko Uczestnika. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora sprzedaży premiowej. 
5. Uczestnik nie może wymieniać nagród na równowartość w gotówce ani zamienić ich na inne nagrody. 
6. Ostateczny termin odbioru nagród upływa wraz z dniem zakończenia niniejszej sprzedaży premiowej. 
 

§4 
1. Każdemu Uczestnikowi sprzedaży premiowej przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą sprzedaż premiową. 
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje Uczestników sprzedaży premiowej zgłoszone w formie pisemnej.  
3. Reklamacje mogą być zgłaszane osobiście w czasie trwania sprzedaży premiowej w Kasynie Gier lub przesłane listem poleconym na adres Organizatora 

(z dopiskiem na kopercie reklamacja sprzedaży premiowej „Klub Rekreacji Julinek”), jednak nie później niż do dnia 30.11.2015 r., do godziny 16.00. 
Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku reklamacji wysyłanych listem poleconym, o dacie wniesienia reklamacji 
decyduje data otrzymania przesyłki przez Organizatora. 

4. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora do dnia 15.12.2015 r. włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.  
 

§ 5 
1. Uczestnictwa w sprzedaży premiowej, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa żądania do wydania nagród nie można  przenosić na osoby 

trzecie. 
2. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące sprzedaży premiowej, dostępne na terenie PARKU, mają charakter wyłącznie informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. 
3. Pełna wersja regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.julinek.com.pl 
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