
REGULAMIN „Promocji Karnetowej – Jesień 2022”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa Promocja Karnetowej
Jesień 2022 ” (zwanej dalej „promocją”).
Uczestnik Promocji ma prawo do nabycia karnetu na zajęcia w Lubisfera Rozrywkowy Park
Sportowy na zasadach określonych poniżej.
2. Promocja jest zorganizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obiekt
Lubisfera Rozrywkowy Park Sportowy prowadzony przez firmę  RAFIK MAZURKIEWICZ
Sp.k. ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
zwanym dalej „Organizatorem”.
3. Promocja dotyczy karnetów strefy Fitness&Dance dotyczących zajęć dla dorosłych tj. na
zajęcia FITNESS min.8 wejść oraz , BODYART i JOGA od 4 wejść.
4. Regulamin Promocji dostępny jest w recepcji organizatora oraz na www.lubisfera.pl
5. Promocja dotyczy wszystkich osób. Każda z osób biorących udział w Promocji zwana
będzie dalej „Uczestnikiem”.

II. Czas trwania Promocji oraz warunki uczestnictwa

1. Promocja trwa od 28 września 2022 r. do 5 października 2022 r.
2. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji jest dobrowolne i jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
obiektu Lubisfera, dostępnego na www.lubisfera.pl
3. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest przez ograniczony
okres, wskazany w punkcie II.1 powyżej, nabycie karnetu umożliwiającego korzystanie
z zajęć prowadzonych przez Organizatora w promocyjnej cenie.
4. W Promocji może brać udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 14 rok życia
(w przypadku osób małoletnich niezbędne jest przedstawienie pisemnej zgody opiekuna
prawnego, dostępna w recepcji obiektu Lubisfery).
5. W ramach Promocji klient otrzymuje 15% rabatu na zakup dowolnego karnetu na zajęcia
dla dorosłych w strefie fitness&dance  tj. zajęcia FITNESS, BODYART i JOGA.
6. Promocja obowiązuje podczas zakupu karnetu, w okresie trwania Promocji, w Recepcji
obiektu Lubisfera oraz online na stronie www.lubisfera.pl
7. Karnet zakupiony w ramach Promocji jest karnetem na czas określony od daty zakupu
przez 30 dni.
8. Pozostałe warunki korzystania z karnetu obowiązują na podstawie regulaminu strefy
Fitness&Dance znajdującego się na stronie www.lubisfera.pl.


