HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
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A REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 9024 Győr, Répce u. 47. fszt/2., Cg.:, 08-06-003258,
a továbbiakban: ”Szervező”) által lebonyolított promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) azon személyek vehetnek részt (továbbiakban: ”Résztvevő”), akik a promóció időtartama alatt tíz alkalommal, alkalmanként egyórás időtartamban igénybe veszik a Szervező által a csopaki strand területén (8229 Csopak,
Örkény István sétány 1.) üzemeltetett „Beach Funsport” fantázianevű Wibit Sportpark 40 élményparkot
és az ezért, a fizetést követően kapott „hűségpontokból” a Szervező által ingyenesen biztosított kupongyűjtőbe kupongyűjtőnként 10 (tíz) db-ot, a jelen szabályzatban meghatározott módon, szabályosan
beragaszt, továbbá elfogadja és teljesíti a jelen szabályzatban leírt valamennyi további feltételt.

I. A Promóció időtartama

A Promóciónak két, egymást átfedő fázisa van:

Pontgyűjtő fázis: 2014. június 1-től és 2014. augusztus 31-ig
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Pontbeváltó fázis: 2014. június 1. és 2014. augusztus 31. között.

A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után sem pontot gyűjteni, sem azt beváltani nem áll módjukban. Mindkét időszak határidejét a Szervező egyoldalúan megváltoztathatja, melyről a Résztvevőket
a vásárlás helyszínén és honlapján megfelelő időben tájékoztatja.

II. A pontok gyűjtésével, beváltásával kapcsolatos tudnivalók, szabályok
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A pontgyűjtő fázis időtartama alatt a Résztvevő a Szervezőtől minden egyes 1 órás jegy vásárlása során,
azzal egyidejűleg kap egy-egy darab matricát (továbbiakban: „Hűségpont”).
A Hűségpont kiadásának alapjául a számla szolgál.

A pénztártól való távozást követően Hűségpont utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a Szervező
nem fogad el.
Egy kupongyűjtő összesen 10 (tíz) db Hűségpont gyűjtésére nyújt lehetőséget.
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A kupongyűjtőbe csak a Szervező által kiadott speciális Hűségpont ragasztható be.

Amennyiben a kupongyűjtő betelik, új kupongyűjtő használata válik szükségessé. A betelt kupongyűjtőt
le kell adni a Szervezőnél az ajándék igénybevételét megelőzően.

A kuponfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása, vagy a Hűségpontok
számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben
a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, megsérült,
használhatatlanná vált kupongyűjtőt, Hűségpontot nem áll módjában pótolni.
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Az egyes kuponfüzetekbe található Hűségpontok össze nem vonhatók, minden Résztvevő kizárólag
a betelt, azaz 10 (tíz) Hűségponttal „feltöltött” kupongyűjtő birtokában jogosult a jelen szabályzatban
meghatározott ajándékra.
Kizárólag a fentiek szerinti ép és betelt kupongyűjtő jogosítja fel a Résztvevőt a jelen szabályzatban
meghatározott ajándékra.
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III. A Hűségpont beváltás általános szabályai
Egy betelt kupongyűjtő csak 1 ajándék egyszeri igénybevételére jogosít.
A Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak a betelt kupongyűjtőt, aki ellenőrzi a Hűségpontok eredetiségét,
mennyiségét. Amennyiben a Hűségpontok száma, mennyisége eredetisége megkérdőjelezhető, a pénztáros a Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, amely esetben a Résztvevő
semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben.
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Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a kupongyűjtőt magánál tartja.
Nem eredeti Hűségponttal kedvezmény nem érvényesíthető. A nem eredeti Hűségpont vagy Hűségpontok a kedvezmény érvényesítésénél figyelembe nem vehetők, a csalás szabálysértési, vagy büntető
eljárás kezdeményezését teszi lehetővé.
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A Résztvevő a promócióban történő részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen
részvételi szabályzat rendelkezéseit.
A kedvezmény alkalmazásának a Résztvevőnek felróható elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Hűségpontok másra át nem ruházhatók és készpénzre, ill. az ajándékon kívüli más termékre, szolgáltatásra át nem válthatók.

IV. Az ajándék tárgya:
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A Promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a kupongyűjtőt kizárólag saját felelősségükre használják. A Szervező minden, a kupongyűjtő birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.

10 db Hűségpont esetén a vásárló 1 óra időtartamra ingyenesen veheti igénybe a „Beach Funsport” fantázianevű Wibit Sportpark 40 élményparkot hétfőtől – csütörtökig, 9 és 16 óra között.
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V. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak
folytatása rajta kívülálló ok alapján nem lehetséges. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóció feltételeit, így különösen annak időtartamát vagy a beváltás módját megváltoztassa, vagy a jelen szabályzatot
bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a honlapján és a beváltás
helyszínén.
REKARD HELIOSZ Bt.
Szervező
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