
 

 
 

 

 

 

Regulamin 

promocji „nowy klient squash” 
 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

1.1. Organizatorem promocji jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie  przy 

ul. Odrodzenia 28B o numerze NIP 692-22-85-089, REGON 390934223, zwany dalej: 

“Organizatorem”. 

1.2. Promocja organizowana jest w celu promowania obiektu sportowego spółki RCS Sp. z o.o. jakim 

jest Centrum Squash w Hali Widowiskowo - Sportowej, a także rozpropagowania spędzania 

wolnego czasu na sportowo oraz zdrowego trybu życia. 

 

II. Czas trwania i usługi objęte promocją 

 

2.1. Promocja obowiązuje od dnia 25 maja 2017r. do odwołania. 

2.2. Obiektem sportowym objętym promocją jest: Centrum Squash w Hali Widowiskowo – 

Sportowej przy ul. Odrodzenia 28 b w Lubinie. 

 

III. Warunki uczestnictwa w promocji 

 

3.1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 

3.2. Promocja obejmuje tylko nowych klientów, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z naszego 

obiektu, o którym mowa w pkt.2.2. 

3.3. Promocja obejmuje osoby powyżej 16 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości. 

 

 



 

 
 

 

 

IV. Zasady promocji 

 

4.1. Promocja polega na skorzystaniu z kortów do gry w squasha na specjalnych warunkach 

tj. obniżona cena za kort/h, w zestawie z rakietami i piłeczką, połączona z darmową 

lekcją z instruktorem. 

4.2. Aby skorzystać z preferencyjnych warunków należy zgłosić się do recepcji squash w celu 

wypełnienia formularza oraz zarezerwowania kortu i ustalenia dogodnego dla obydwu 

stron terminu z instruktorem. 

4.3. Podczas rezerwowania kortu należy podać swoje dane w celu weryfikacji. 

4.4. Z kortu jednocześnie może skorzystać jeden nowy klient wraz z instruktorem lub dwóch 

nowych klientów wraz z instruktorem. 

4.5. Z promocji można skorzystać tylko raz. 

 

V. Ceny promocyjne i rabaty 

 

5.1. Cena jednorazowego wejścia na obiekt sportowy wraz z wypożyczeniem sprzętu (rakiety + 

piłeczka ) wraz z instruktorem wynosi 20,00 zł/ h. 

 

VI. Informacje dodatkowe 

 

6.1. Uczestnik promocji zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem obiektu określonego w pkt. 2.2. 

6.2. Każdy uczestnik, który skorzysta z promocji „nowy klient squash” otrzymuje imienną kartę 

upoważniającą do 5-ciu wejść, każde w cenie 30,00 zł za godzinę/ za kort 

 


