Strzelnica w Sosnowcu | ul. Braci Mieroszewskich 126b | 41-219 Sosnowiec

Regulamin KART STAŁEGO KLIENTA
Strzelnicy w Sosnowcu
Na dzień 13.04.2017

1. INFORMACJE OGÓLNE
Karta stałego klienta wydawana jest w formie wizytówki (kartonika) zawierającej nr serii karty, datę jej ważności oraz
imię i nazwisko osoby, która wykupiła kartę.
Kartę stałego klienta można zakupić podczas wizyty na Strzelnicy w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 126B
w Sosnowcu
Z karty mogą korzystać wyłącznie osoby których imię i nazwisko widnieje na karcie. Przy każdorazowej wizycie należy
mieć przy sobie dowód osobisty oraz kartę.

2. KORZYSTANIE Z KARTY
Bez względu na rodzaj wykupionej karty, każdorazowa wizyta musi być rezerwowana wcześniej. Dostępność terminów
uzgadniania jest telefonicznie pod nr 781 495 887.
Ilość wizyt w czasie trwania ważności karty nie jest ograniczona i zależy wyłącznie od dostępności terminów na
Strzelnicy w Sosnowcu. Największa dostępność terminów: Pn. – Pt. 16:00 – 18:00.
Strzelnica w Sosnowcu nie gwarantuje dostępności terminów w weekendy, dni wolne od pracy oraz w ostatnich 3
dniach ważności karty.
Posiadacz karty stałego klienta Strzelnicy w Sosnowcu może korzystać z właściwego (5 lub 10%) dla danego rodzaju
karty rabatu na wszystkie pozycje w cenniku detalicznym z wyjątkiem: kalibrów oznaczonych jako „outdoor” oraz
wymienionych i już rabatowanych w ramach karty stałego klienta kalibrów 9x19 oraz .22lr.

3. ZNIŻKI I OPŁATY DLA POSIADACZY KART
Posiadacze karty stałego klienta uprawnieni są do poniższych zniżek:

Karta Stałego Klienta SILVER

Karta Stałego Klienta GOLD

Kaliber .22lr | cena/strzał – 1,20zł*

Kaliber .22lr | cena/strzał – 1,00zł*

Kaliber 9x19 | cena/strzał – 2,30zł*

Kaliber 9x19 | cena/strzał – 2,00zł*

5% rabatu na wszystkie pozycje w cenniku detalicznym**

10% rabatu na wszystkie pozycje w cenniku detalicznym**

*Minimalne ilości strzałów zawarto w tabeli cennika detalicznego.
**Z wyjątkiem strzałów z kalibrów oznaczonych jako „outdoor” oraz już rabatowanych w ramach karty stałego klienta
kalibrów .22lr oraz 9x19.
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Tabela opłat za karty stałego klienta

Karta Stałego Klienta SILVER

Karta Stałego Klienta GOLD

Kwartalna – 100zł

Kwartalna – 200zł

Półroczna – 150zł

Półroczna – 350zł

Przedłużenie ważności karty o miesiąc – 50zł

Przedłużenie ważności karty o miesiąc – 100zł

Płatności za kartę można dokonać przelewem lub gotówką w trakcie wizyty – dane do przelewu do wglądu podczas
zakupu karty.
Rabaty wyszczególnione w tabeli zniżek nie dotyczą cennika pakietowego oraz ofert specjalnych w postaci wydarzeń,
eventów, szkoleń i zawodów organizowanych przez Strzelnicę w Sosnowcu. Jeżeli któreś z organizowanych przez
Strzelnicę w Sosnowcu wydarzeń, eventów, szkoleń i zawodów będzie uwzględniało zniżkę dla posiadaczy kart, jej
wysokość oraz szczegóły będą opisane i uszczegółowione w informacjach dot. w/w inicjatyw.

4. Daty ważności
Okres czasu na jaki wydawana jest karta liczony jest od dnia jej zakupu. Wyjątek stanowią karty stałego klienta
zakupione wraz z voucherami premium. W takim przypadku karta stałego klienta jest ważna 14 dni dłużej niż voucher z
którym została zakupiona.
W przypadku gdy ostatni dzień ważności karty przypada na weekend (Sobota / Niedziela) lub dzień ustawowo wolny od
pracy, wtedy ostatnim dniem ważności karty jest piątek poprzedzający w/w dni.
Karty stałego klienta, których termin ważności minął nie będą honorowane.
Karty stałego klienta można przedłużać o miesiąc – cena za przedłużenie w tabeli opłat pkt. 3.
Po upływie terminu ważności karty celem jej przedłużenia o kolejny standardowy okres (3 lub 6 miesięcy) kupujący
może wykupić kolejną kartę na dany okres. Karta nie przedłuża się automatycznie po upływie jej ważności, to kupujący
decyduje czy chce nadal z niej korzystać czy też zmienić rodzaj karty lub zrezygnować z niej.

5. Postanowienia końcowe
W razie wszelkich pytań, wątpliwości lub obaw bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 781 495 887 lub
mailowy na adres strzelnica@o2.pl
Wszystkie osoby korzystające z kart stałego klienta obowiązują zasady bezpieczeństwa i korzystania ze strzelnicy
zawarte w regulaminie strzelnicy w Sosnowcu.
Strzelnica w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, jednocześnie
zobowiązując się do informowania posiadaczy kart stałego klienta mailowo o każdej zmianie w regulaminie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Strzelnicę w Sosnowcu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz
na otrzymywanie od Strzelnicy w Sosnowcu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
(Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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