PAŁAC I FOLWARK GALINY
www.palac-galiny.pl

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ „PRZYJACIEL GALIN”
Z wielką przyjemnością zapraszamy do skorzystania z Karty „Przyjaciel Galin”. Karta ta upoważnia do 10% zniżki
na wybrane usługi dostępne w Pałacu i Folwarku Galiny.
Karta rabatowa przeznaczona jest dla naszych szczególnych Gości, których ośmielamy się nazwać Przyjaciółmi
Galin. Przyjacielem Galin może zostać osoba, która skorzystała z usług noclegowych przynajmniej 3 razy w roku
kalendarzowym i spędziła w obiekcie 10 nocy łącznie. Dotyczy to rezerwacji dokonanych za pośrednictwem
recepcji.
Karta „Przyjaciel Galin” wręczana jest naszemu Gościowi do rąk własnych lub przesyłana listownie.
UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1. Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania 10% rabatu na oferowane przez Pałac
i Folwark Galiny:
a. Usługi gastronomiczne.
b. Usługi noclegowe.
c. Oferty specjalne i pakiety pobytowe.
2. Rabat nie obowiązuje w przypadku gdy Uczestnik Programu:
a. Dokonuje rezerwacji poprzez systemy rezerwacji online.
b. Korzysta z cen grupowych.
c. Dokonuje rezerwacji poprzez agencje turystyczne lub biura podróży.
d. Korzysta z innych specjalnych cen uzgodnionych z obiektem.
3. Zakupy objęte rabatem mogą być dokonywane jedynie w obiekcie Pałac i Folwark Galiny po okazaniu
karty.
4. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do usług zakupionych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.
5. Rabaty przysługujące z różnych źródeł lub ofert nie podlegają sumowaniu.
6. Karta Rabatowa „Przyjaciel Galin” nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
7. Karta Rabatowa „Przyjaciel Galin” jest kartą imienną. Mogą z niej korzystać osoby które widnieją na karcie oraz ich niepełnoletnie dzieci. Z rabatu nie mogą korzystać inne osoby.
TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ
1. Karta rabatowa wydawana jest bezterminowo.
2. Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn.
W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w obiekcie Pałac i Folwark Galiny.
2. Pałac i Folwark Galiny zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu
i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji na stronie internetowej
obiektu oraz w obiekcie.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać
14 dnia (włącznie) od wprowadzenia nowego regulaminu.
4. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego
skorzystania z rabatu wynikającego z Programu.
5. Posiadacz Karty wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204,
z późn. zm.)
Do zobaczenia w Galinach!
W imieniu właścicieli i pracowników Pałacu i Folwarku Galiny,
Alicja Podolecka – manager obiektu.

