
 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

 

Organizator 

Organizatorem promocji jest TM BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu ( 52-437 Wrocław), ul. Karmelkowa 41 

pawilon 11, NIP: 8943146603 zwane dalej „Organizatorem” 

 

§ 1 Dostępność regulaminu 

1. Promocja jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego 

regulaminu i jego akceptacją. 

 

§ 2 Czas trwania promocji 

Promocja trwa od dnia 15.07.2021 do 15.09.2021 

 

§  3 Uczestnicy i warunki promocji 

W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność 

do czynności prawnych w tym do zawarcia umowy w ramach programu wykończenia wnętrz oraz 

osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka jawna, 

komandytowa), które spełnią poniższe warunki: 

1. Zgłoszą się w okresie trwania Promocji do Biura Aranżacji Wnętrz,  

2. Podpiszą odpowiednią umowę w ramach programu wykończenia wnętrz pod klucz na jeden                            

z dwóch standardów wykończenia wnętrz: Invest lub Optimum, 

3.Wpłacą całość kwoty wynikającej z umowy o wykonanie prac wykończeniowych  

 

§ 4 Zasady promocji 

1. Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki Promocji wskazane w § 3, otrzyma:  

a. Dla standardu Invest - voucher na 7-dniowy pobyt w luksusowym apartamencie sieci 

Holiday Park&Resort nad polskim morzem w kilku lokalizacjach do wyboru  

b. Dla standardu Optimum – voucher na 7-dniowy pobyt w luksusowym domku sieci 

Holiday Park&Resort nad polskim morzem w kilku lokalizacjach do wyboru  

 



 

 

 

 

2. Po otrzymaniu całości kwoty wynikającej z umowy o wykonanie prac 

wykończeniowych przez Organizatora Klient otrzyma voucher (osobiście, pocztą lub drogą 

elektroniczną) wraz z Regulaminem korzystania z voucherów oraz Instrukcję Vouchera. 

3. Vouchery nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. Vouchery nie przysługują w przypadku podpisania umowy na wykonanie projektu.  

5. Promocja obowiązuje dla klientów Ronson Development w inwestycji Viva Jagodno. 

 

§ 5 Realizacja voucherów 

 

1. Voucher może zostać zrealizowany w wybranym obiekcie sieci Holiday Park&Resort. 

2. Uczestnik, który podpisze umowę w Okresie trwania Promocji, jest zobowiązany do 

zapoznania się z   Regulaminem korzystania z voucherów oraz Instrukcji Vouchera. 

3. Realizacja vouchera i pobyt odbywa się na warunkach i zasadach wskazanych przez  

Holiday Park&Resort w Regulaminie korzystania z voucherów.  

4. Voucher może zostać wykorzystany tylko przez osobę, której dane widnieją na voucherze. 

Zmiana danych osobowych wiąże się z dodatkową opłatą wskazaną w Regulaminie 

korzystania z voucherów. 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że we wszystkich sprawach związanych z realizacją 

vouchera będzie się kontaktował z Holiday Park&Resort. 

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1.  Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

2. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji. 

3. Uczestnicy Promocji, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają 

Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Promocji oraz 

innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów, w szczególności w celach 

marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową.  

4. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla 

prawidłowego przeprowadzenia Promocji. 



 

 

 

 

5.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.  

6.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

7. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu, a materiały 

reklamowe i promocyjne Promocji mają jedynie charakter informacyjny.  

8. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji ze względy na wydarzenia 

losowe, w tym siły wyższej.  

9.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana zostanie 

dokonana poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Organizatora lub na profilu Facebook 

Organizatora i obowiązuje od dnia zamieszczenia.  

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2021r. i obowiązuje do 15.09.2021.  

 

 

 

                                                                              

 


