
REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ „ Rezerwacje z 10% 

rabatem na zajęcia popołudniowe dla grup zorganizowanych w 

marcu 2018” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady uczestnictwa w promocyjnej sprzedaży 

biletów grupowych na  zajęcia dla grup zorganizowanych odbywających się w marcu 

2018, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:30-15:30, w prowadzonym przez 

Organizatora Laboratorium Wyobraźni - o nazwie „Rezerwacje z 10% rabatem na 

zajęcia popołudniowe dla grup zorganizowanych w marcu 2018” - zwanej dalej 

„Promocją”, 

2. Organizatorem Promocji jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rubież 46, NIP: 781-00-02-075, zwana w 

niniejszym Regulaminie „Organizatorem”. 

3. Celem Promocji jest sprzedaż zajęć w Laboratorium Wyobraźni dla grup 

zorganizowanych, odbywających się w marcu 2018 roku, od poniedziałku do piątku, 

w godzinach 12:30-15:30 (druga tura zwiedzania)   - dalej jako: „Produkt 

Promocyjny”. 

4. Czas trwania Promocji obejmuje sprzedaż Produktu Promocyjnego dokonaną w 
okresie od 6 lutego 2018 roku do 15 marca 2018. 

  

 §2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest dla grup zorganizowanych, o których mowa w §7 

Regulaminu korzystania z Laboratorium Wyobraźni. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny, przy czym dla uczestnictwa w Promocji 

niezbędne jest podanie danych umożliwiających weryfikację spełniania przesłanek 

uczestnictwa w niej, o których mowa w ust.3 poniżej. 

3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania 10% rabatu od ceny sprzedaży 

brutto na wizytę grupy zorganizowanej, uczestnik powinien w czasie trwania 
Promocji dokonać zgłoszenia („Zgłoszenie Promocji”) poprzez: 

a) Rezerwację wizyty grupy zorganizowanej na jeden z dostępnych terminów 

popołudniowych (w godz. 12:30-15:30) w marcu 2018 r., od poniedziałku 

do piątku – z uwzględnieniem postanowień obowiązującego w Laboratorium 
Wyobraźni Regulaminu Rezerwacji i Zakupu Biletów; 

b) Telefoniczne potwierdzenie rezerwacji  Produktu Promocyjnego we 

wskazanym przez pracownika Laboratorium Wyobraźni terminie, pod 
numerem telefonu +48 735 981 666. 

4. Rabat zostanie udzielony uczestnikowi podczas dokonywania płatności za Produkt 

Promocyjny, po stwierdzeniu przez kasjera Laboratorium Wyobraźni, iż uczestnik 
dokonał prawidłowego Zgłoszenia Promocji. 

 

https://wyobraznia.ppnt.poznan.pl/wp-content/uploads/2017/02/20170308_regulamin-laboratorium-wyobrazni.pdf


 §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji jej uczestnicy 

winni zgłaszać mailowo na adres wyobraznia@ppnt.poznan.pl 

2. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od 

daty ich otrzymania. 

4. uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony drogą 
mailową. 

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Laboratorium 

Wyobraźni: https://wyobraznia.ppnt.poznan.pl/ oraz u personelu Laboratorium 

Wyobraźni. 

2. Zgłoszenie Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz stanowi 

zobowiązanie do przestrzegania go.  

3. Organizator Promocji jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym wszelkie 

zmiany Regulaminu wiążą Zwiedzających od chwili opublikowania tekstu jednolitego 

Regulaminu, uwzględniającego wprowadzone zmiany, na stronie internetowej 

wyobraznia.ppnt.poznan.pl oraz udostępnienia go w Laboratorium Wyobraźni, w 

sposób wskazany w ust. 1 powyżej; zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw 

nabytych przez uczestników Promocji. 

4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym 

czasie, przy czym zdarzenia takie nie będzie naruszać praw nabytych przez 

uczestników Promocji. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdzie obowiązujący 

w Laboratorium Wyobraźni Regulamin korzystania z Laboratorium Wyobraźni oraz 

Regulamin Rezerwacji i Zakupu Biletów.   

 

https://wyobraznia.ppnt.poznan.pl/

