
REGULAMIN PROMOCJI 

 

„GRASZ ZA GROSZ” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „GRASZ ZA GROSZ” zwanej dalej „Promocją” jest spółka BC 

CLUB Gdańsk sp. z o.o.  z siedzibą w Koszalinie (75-135), ul. Szczecińska 22, NIP 669 250 54 39, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370329, 

e-mail: gdansk@mkbowling.pl , nr telefonu: 884 848 489 (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Czas trwania Promocji: od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.01.2020 r.. 

3. Czas obowiązywania Promocji: od poniedziałku do niedzieli, od godz. 12.00 do 17.00.W trakcie 

trwania promocji nie obowiązuje rezerwacja toru na grę. Tory udostępniane są w ramach możliwości 

ich dostępności. 

4. Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępna w lokalu rozrywkowo-gastronomicznym, zwanym 

kręgielnią  („Kręgielnia”), na stronie internetowej kręgielni https://www.mkbowling.pl/start-gdansk. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1.Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych), który odwiedzi Kręgielnię w Centrum Handlowym Manhattan, al. 

Grunwaldzka 82, Gdańsk, oraz dokona zakupu dowolnej pizzy i wypożyczy buty do gry w kręgle, oraz 

wyrazi chęć skorzystania z usługi wskazanej w pkt 3. Na zasadach określonych w Regulaminie 

(„Uczestnik”). 

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Kręgielni MK Bowling Gdańsk, w 

Centrum Handlowym Manhattan, przy al. Grunwaldzkiej 82 w Gdańsku. 

3. W trakcie Okresu obowiązywania Promocji Uczestnik pod warunkiem zakupu dowolnej pizzy i 

wypożyczeniu butów do gry w kręgle nabywa prawo do dokonania jednorazowego zakupu jednej gry 

w kręgle (20 rzutów) w cenie 1 grosz.   

4. Uczestnik ma prawo skorzystać z promocji w tym samym dniu, w którym dokonał zakupu produktów 

określonych w pkt. 1.   

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod 

warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu.  

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora. 

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści 

zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie 

informacyjny.  



2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie 

wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.  

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji ani 

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2020r.  


