
 

 

Regulamin korzystania z dodatkowego rabatu w ramach akcji  
„Polskie – kupuję to!” 

 

 

1) Niniejszy Regulamin, określa warunki i zasady na jakich można uzyskać dodatkowy rabat 
na usługi noclegowe sieci Elbest Hotels w ramach akcji „Polskie – kupuję to!”  

2) Organizatorem promocji jest Elbest sp. z o.o., z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 
97-400 Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,  XX Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000022197, NIP:769-19-49-726, wysokość 
kapitału zakładowego: 116 812 000,00 kapitał zakładowy w całości wpłacony. 

3) Promocja rozpoczyna się w dn. 10.07.2020 r. i trwa do odwołania. 
4) Osobami upoważnionymi do skorzystania z promocji są posiadacze: 

a. Wojewódzkiej Karty Rodziny Wielodzietnej,  
b. Karty Seniora Województwa Łódzkiego, 
c. Bełchatowskiej Karty Rodziny,  
d. Polskiego Bonu Turystycznego. 

5) Skorzystanie z promocji następuje poprzez dokonanie zakupu usługi noclegowej przez 
osobę upoważnioną zgodnie z pkt. 4 : 

a. przez strony internetowe obiektów sieci Elbest Hotels: 
i. Hotel Krynica w Krynicy Zdroju – https://hotelkrynica.eu/ 
ii. Hotel Wolin w Międzyzdrojach – https://hotelwolin.pl/ 
iii. Hotel Wodnik Słok k. Bełchatowa – https://hotel-wodnik.com.pl/ 
iv. Hotel Sport w Bełchatowie - https://sporthotel.pl/ 
v. Hotel Solina w Myczkowcach k. Soliny – https://hotelsolina.eu/ 
vi. Hotel Rychło w Bogatyni - https://rychlo.pl/ 
vii. CSiR Krasnobród w Krasnobrodzie - https://krasnobrod.biz.pl/ 
viii. OSiR Wawrzkowizna w Wawrzkowiźnie - https://wawrzkowizna.pl/ 

b. drogą e-mailową, 
c. drogą telefoniczną. 

6) Kod rabatowy daje upoważnionemu możliwość skorzystania z 10% rabatu przy zakupie 
usługi noclegowej zgodnie z pkt. 7.  

7) Aby skorzystać z kodu rabatowego osoba upoważniona powinna podczas zakupu usługi 
noclegowej: 

a. przez strony internetowe obiektów sieci Elbest Hotels wpisać kod rabatowy: 
POSKIEKUPUJETO w okienku „wpisz kod”, 

b. drogą e-mailową oraz telefoniczną podać kod rabatowy : POSKIEKUPUJETO.  
c. okazać się właściwym dokumentem zgodnie z pkt. 4 podczas meldunku w 

obiekcie. 
8) Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny, ani rzeczowy. 
9) Osoba upoważniona zgodnie z pkt. 4 może skorzystać wielokrotnie z promocji w okresie 

jej obowiązywania. 
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10) Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, jak i kodami rabatowymi. 
11)  Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania 

przyczyny. 
12) Regulamin promocji będzie dostępny na wszystkich stronach internetowych obiektów 

sieci Elbest Hotels. 
13) W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity 

Regulaminu poprzez jego publikację na stronach internetowych obiektów sieci Elbest 
Hotels. 

14) Zmiana Regulaminu nie wpływa na zakupioną usługę noclegową w ramach promocji 
przed dokonaniem zmiany. 

15) Organizator ma prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania 
przyczyny. 

16) Osoba upoważniona do skorzystania z promocji akceptując niniejszy Regulamin zgadza 
się, że: 

a. Regulamin podlega prawu polskiemu, 
b. wszystkie spory mogące wynikać z wykonania zobowiązań zawartych  

w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie dla 
siedziby Organizatora sąd powszechny w Polsce, 

c. w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało 
uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie 
powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku  
z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc. 

17) Warunkiem przystąpienia do promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

18) Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.07.2020 r. 
 

                

 

 


