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Regulamin promocji „minifigurki” oraz „vouchery promocyjne”
na rok 2018

1. VOUCHERY PROMOCYJNE
W przypadku voucherów promocyjnych zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu zakupu
voucherów prezentowych Strzelnicy w Sosnowcu” dostępnego na stronie www.strzelnica.net.pl
z niniejszymi zmianami:
• okres ważności voucherów promocyjnych to 6 miesięcy od daty zamówienia,
• vouchery PICO oraz NANO nie są dostępne w formie fizycznej i wysyłane są wyłącznie
jako pliki .pdf na adres mailowy podany w formularzu zamówienia,
• z wyjątkiem voucherów PICO oraz NANO wszystkie pozostałe można wykupić również na
miejscu, odwiedzając Strzelnicę w Sosnowcu,
• w ramach promocji zostaje wprowadzony „okres ochronny” dla voucherów
promocyjnych które utraciły ważność – szczegóły pkt. „OKRES OCHRONNY” niniejszego
regulaminu.

2. OKRES OCHRONNY
Poniższe postanowienia nie obejmują pakietów promocyjnych PICO oraz NANO.
Pakiety promocyjne których okres ważności upłynął mogą zostać zrealizowane wg. poniższych
zasad:
• Realizacja wyłącznie w dni robocze od Poniedziałku do Piątku w godzinach 16:00 – 18:00.
• Do 3 dni po terminie
- 50% pierwotnej zawartości vouchera
- lub 100% pierwotnej zawartości vouchera wyłącznie przy wykupieniu w trakcie
realizacji vouchera promocyjnego pakietu EXPERT (ilość dowolna).
- wykupiony pakiet EXPERT mogą wykorzystać osoby towarzyszące osobie realizującej
przeterminowany voucher promocyjny.
• Do 7 dni po terminie
- 50% pierwotnej zawartości vouchera
- lub 100% pierwotnej zawartości vouchera wyłącznie przy wykupieniu w trakcie
realizacji vouchera promocyjnego pakietu ELITE (ilość dowolna).
- wykupiony pakiet ELITE mogą wykorzystać osoby towarzyszące osobie realizującej
przeterminowany voucher promocyjny.
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Do 14 dni po terminie – wyłącznie jako 10% bon rabatowy na dowolny pakiet z cennika
pakietowego strzelnicy.

3. MINIFIGURKI
• Promocja na minifigurki obejmuje wyłącznie pakiety JUNIOR i POCIECHA.
• Promocja dotyczy wyłącznie pakietów wykupionych podczas wizyty na Strzelnicy w
Sosnowcu.
• Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci w wieku 4 – 15 lat.
• Każdy wykupiony pakiet JUNIOR lub POCIECHA upoważnia dziecko które taki pakiet
wykorzysta do wzięcia udziału w losowaniu figurki.
• Nie ma możliwości wykorzystywania pakietów JUNIOR oraz POCIECHA przez osoby
powyżej 15 roku życia.
• Losowanie ma miejsce od razu po zakończonym strzelaniu.
• Figurki są dostępne wyłącznie w ramach losowania ich jako dodatku do w/w pakietów.
Nie jest możliwe kupienie ich osobno, wybranie sobie konkretnej po zakończeniu
strzelania lub ich modyfikacja.
• Ilość figurek ograniczona.
• Nie ma ograniczeń ilości figurek na 1 dziecko. Ile pakietów dziecko wystrzela, tyle figurek
wylosuje o ile pozwoli na to ilość dostępnych figurek.
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