REGULAMIN PROMOCJI „LAST MINUTE”
1. Organizatorem promocji jest Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” w Rymanowie Zdroju,
38-481 Rymanów Zdrój, ul. Świerkowa 1.
2. Promocja prowadzona jest w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ziemowit” w Iwoniczu Zdroju, a adresowana
jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat) oraz
podmiotów posiadających osobowość prawną.
3. Promocja trwa od 5.10.2017r. do 19.11.2017r.
4.

Promocją objęte są pobyty organizowane w terminach: od 5.10.2017r. do 13.11.2017r.

5. W cenie pobytu Organizator zapewnia: zakwaterowanie w pokojach: 1, 2, 3 – osobowych z łazienką,
całodzienne wyżywienie, do trzech rodzajów zabiegów leczniczych dziennie zaordynowanych przez
lekarza Sanatorium (zabiegi lecznicze nie są wykonywane w niedziele i święta), program kulturalnorekreacyjny. Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie skutkuje obniżeniem ceny. Pobyt
rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia, a kończy śniadaniem ostatniego dnia pobytu. Ostatni dzień
pobytu nie jest dniem zabiegowym.
6. Warunkiem udziału w Promocji jest wpłacenie zadatku za pobyt w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
7. Organizator wystawi Klientowi fakturę potwierdzającą rezerwację.
8. Należność należy przekazać na konto:

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno – Turystyczne „Stomil” Sp. z o. o.
38-481 Rymanów Zdrój, ul. Świerkowa 1
Bank Zachodni WBK oddział Krosno nr 41 1500 1490 1214 9001 9364 0000
9. W przypadkach losowych istnieje możliwość zmiany terminu pobytu po telefonicznym uzgodnieniu
dostępności pokoju oraz pisemnym potwierdzeniu dokonanej przez Organizatora zmiany.
10. Organizator ma prawo odmowy rezerwacji w przypadku wyczerpania się pokoi przeznaczonych
do udziału w niniejszej promocji.
11. Korzyści płynące z udziału w różnych promocjach realizowanych przez Organizatora nie sumują się.
12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji „Last Minute”.
13. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Promocji „Last Minute”.
Zobowiązania podjęte przed dniem wprowadzenia zmiany Organizator będzie realizować wg zasad
na dzień dokonanej rezerwacji.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane do 14 dni od zaistnienia zdarzenia
w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię,
nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, numer PESEL, jak również opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.
15. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

