REGULAMIN
Programu Karta Gościa - RENAISSANCE
[Regulamin]

§1
1.

2.
3.

4.

Organizatorem Programu Karta Gościa - RENAISSANCE [Program] jest Pazim Sp. z o.o. z
siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000148810, NIP 851-020-83-82, kapitał zakładowy
153.267.157,50 zł [Pazim].
Program jest skierowany do gości należącej do Pazim restauracji Renaissane znajdującej się w
Szczecinie, przy Placu Rodła 10 [Restauracja].
Celem Programu jest umożliwienie lojalnym gościom Restauracji, wybranym przez Pazim,
zakupu usług świadczonych przez Pazim w Restauracji z uwzględnieniem rabatu, którego
zasady przyznawania opisane są w dalszej części Regulaminu.
Regulamin stanowi podstawę działania Programu jak również określa prawa i obowiązki jego
Uczestników. Program obowiązuje zarówno Pazim jak i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

§2
1.

Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
a)
Uczestnik – podmiot dokonujący zakupów usług w Restauracji, który przystąpił do
Programu na zasadach opisanych w Regulaminie;
b)
Karta – plastikowa „Karta Gościa”, wystawiona imiennie na osobę fizyczną, bądź
wystawiona na rzecz innego podmiotu, która służy jako dowód uczestnictwa w
Programie.

1.

Do programu przystąpić może pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Uczestnik będący osobą fizyczną może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego
uczestnictwo ani uprawnienia wynikające z uczestnictwa nie ulegają przeniesieniu na inne
podmioty.
Uczestnik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawą, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, może brać udział w Programie tylko poprzez swoich
pracowników, a jego uczestnictwo ani uprawnienia wynikające z uczestnictwa nie ulegają
przeniesieniu na inne podmioty.
Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę.
Aby przystąpić do Programu należy w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić
formularz udostępniony przez osobę pracującą w Restauracji. Z chwilą wypełnienia i
podpisania formularza, podmiot zainteresowany członkowstwem w Programie otrzymuje Kartę
i tym samym staje się Uczestnikiem. Tylko poprawnie uzupełniony formularz zgłoszeniowy
może być zaakceptowany przez Pazim.
Pazim zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego w uzasadnionych
przypadkach.
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Radisson Blu Hotel Szczecin
Plac Rodła 10, PL-70419 Szczecin, Poland
T: +48 91 359 5595 F: +48 91 359 4594
reservations.szczecin@radissonblu.com
radissonblu.com/hotel-szczecin
Pazim Sp. z o.o., Siedziba firmy : 70-419 Szczecin, Plac Rodła 8. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS : 0000148810. NIP: 851-020-83-82,
Kapitał zakładowy : 153.267.157.50 zł.
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Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.
Wydawcą i właścicielem każdej Karty jest Pazim.
Karta nie jest kartą płatniczą i nie posiada określonego terminu ważności.
Uczestnik, który jest podmiotem innym niż osoba fizyczna, może przekazać kartę swoim
pracownikom, nie może natomiast przekazać Karty osobom trzecim. Uczestnik będący osobą
fizyczną nie może przekazać Karty osobom trzecim.
Pazim może wykluczyć Uczestnika z Programu (unieważnić posiadaną przez niego Kartę) w
każdym czasie bez podania przyczyny.
Karta upoważnia Użytkownika do rabatu w wysokości 20% przy zakupie usług świadczonych
przez Pazim w Restauracji [Rabat] oraz upoważnia Użytkownika do rabatu w wysokości 20 % na
ceny obowiązujące w sklepach Wineland [Rabat].
Aby skorzystać z Rabatu, Użytkownik zobowiązany jest okazać Kartę przed dokonaniem
zamówienia w Restauracji.
Rabat nie obejmuje akcji promocyjnych prowadzonych w Restauracji.
Rabat nie dotyczy ofert związanych z organizowanymi w Restauracji imprezami
okolicznościowymi.
W sytuacji, gdy Użytkownik poza Rabatem uprawniony jest do skorzystania z innego rabatu,
rabaty te nie podlegają łączeniu. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje rabat bardziej dla
niego korzystny.
Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Pazim o kradzieży lub utracie
Karty. Na życzenie Uczestnika zostanie wydany duplikat Karty.
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Regulamin zostanie potraktowany jako zaakceptowany przez Uczestnika w chwili pierwszego
użycia Karty.
Pazim zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili bez
podawania przyczyn.
W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Pazim umieści informację o tym fakcie w
Restauracji oraz na stronie internetowej [www.renaissance.szczecin.pl].
Pazim zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Informacja o
wprowadzeniu zmian do Regulaminu umieszczona zostanie w Restauracji oraz na stronie
internetowej [www.renaissance.szczecin.pl].
Każde użycie Karty po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją
jego treści przez Uczestnika.
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Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pazim swoich danych osobowych podanych w
formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu w celach
marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych. Zgoda, o której mowa powyżej, zostanie potwierdzona przez Uczestnika
własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowych, o którym mowa w § 3 ust. 4
Regulaminu.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Pazim oraz
żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jak również żądania zaprzestania ich
przetwarzania lub też ich usunięcia.

