
REGULAMIN AKCJI „REKOMENDACJA SIĘ OPŁACA” 
(zwany dalej „Regulaminem”) 

z dnia 10.04.2017 r. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Robert Lis FOX BOOTCAMP (zwany dalej „Organizatorem”), w celu popularyzacji marki i 
zintensyfikowania sprzedaży wprowadza akcję promocyjną prowadzoną na warunkach określonych w 

niniejszym regulaminie. 

 

Akcją promocyjną objęte są wszystkie turnusy 2017 znajdujące się w ofercie Organizatora dostępne 

na stronie internetowej (zwane dalej „Turnusami”). 
 

§ 2 Termin, miejsce 

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na stronie www.foxbootcamp.pl (zwanym dalej „Sklepem”). 
 

2. Akcja promocyjna obejmuje okres od dnia 10.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. do godziny 23:59 

lub do wyczerpania miejsc. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu, okresu obowiązywania promocji. 
 

§ 3 Uczestnicy promocji 

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, przedsiębiorcy, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują warunki, o 

których mowa w Regulaminie (zwani dalej "Uczestnikami"). 

 

§ 4 Zasady promocji 

Aby wziąć udział w promocji należy podczas jej trwania spełnić poniższe warunki z zachowaniem ich 

kolejności: 
 

a) dokonać zakupu wybranego Turnusu z oferty Organizatora, 

 

b) wysłać za pomocą formularza udostępnionego w zakładce „Rekomendacja się opłaca” mail 

polecający usługi Organizatora do jednej wybranej osoby umieszczając dane kontaktowe do tej osoby 

- imię i nazwisko, adres mail i telefon, 

 

c) jeżeli osoba, do której wysłano za pomocą formularza mail polecający dokona rezerwacji pobytu 

i płatność za wybrany obóz odchudzająco-kondycyjny z oferty Organizatora Użytkownik za polecenie 
usługi otrzyma Voucher upoważniający do otrzymania rabatu 150 zł przy zakupie oferty 

Organizatora, 

 

d) rabat przysługuje tylko w momencie dokonywania zapłaty za pobyt i nie może być wymieniony na 
inne świadczenie, rekomendacja nie oznacza prawa do otrzymania kwoty rabatu w gotówce. 

 

2. Prawo do skorzystania z rabatu przysługuje od momentu wniesienia pełnej opłaty za turnus 

pobytowy. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia otrzymanego rabatu innej osobie. 

 

3. Rabat odliczany jest od ceny brutto. 

 

4. Rabat przysługuje wyłącznie na turnusy pobytowe dostępne w ofercie organizatora zgodnie z 

określonym terminem ważności wskazanym na Voucherze. Rabat nie może być przyznany na zakup 

turnusów po zakończeniu terminu ważności vouchera. 

http://www.foxbootcamp.pl/


 

5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego 

spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. O zakupie turnusów w promocyjnej cenie 

decyduje data złożenia zamówienia. Uczestnik może przekazać Voucher innej osobie na zakup 

turnusu. 

 

6. Klient ma prawo skorzystania z przyznanego rabatu tylko w momencie dokonywania zakupu 

kolejnego pobytu, rabatu nie można zamienić na gotówkę lub inne świadczenie nie będące pobytem z 

oferty Organizatora. 

 

7. Akcja nie łączy się z innymi akcjami kuponowymi i promocyjnymi. 

 

8. Podczas jednych zakupów można wykorzystać max 1 voucher. 

 

§ 5 Reklamacje i odstąpienie od umowy 

1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być 

zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz w ciągu 14 dni od jej zakończenia pod adresem 

email: info@foxbootcamp.pl z adnotacją Reklamacja. 

mailto:info@foxbootcamp.pl

