Regulamin promocji
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Bezpłatna zmiana terminu” Katarzyna Rybczyńska
Ul. Wierzbińska 41 Aleksandrow Łódzki 95-070 NIP 7322000937(dalej jako: Organizator).
2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie organizacji dokonywanych u Organizatora imprez
okolicznościowych, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów
przez Organizatora z prowadzonej organizacji imprez.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego
Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

§ 2. Zasady promocji
1. Czas trwania Promocji: od 29.10.2020 godz. 10:00 do 31.12.2020 godz. 23:59.
2. Promocja dotyczy tylko umów podpisanych i opłaconych (w wysokości określonej w
umowie) w czasie trwania promocji.
3. Bezpłatna możliwość zmiany terminu możliwa jest tylko w wyniku obostrzeń skierowanych
do możliwości organizacji imprez okolicznościowych lub ilości gości.
4. Możliwość zmiany ze względu na ilość gości o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu,
określa się na poziomie poniżej 75 osób.
5. Możliwość zmiany terminu o którym mowa w § 2 ust. 3 jest możliwa tylko jeden raz.
6. Możliwość zmiany terminu o którym mowa w § 2 ust. 3 zmiana musi być potwierdzona
poprzez spisanie aneksu do umowy.
7. Aneks o którym mowa w § 2 ust. 6 musi być spisany najpóźniej na 14 dni kalendarzowych
przed pierwotnym terminem organizowanej imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy organizacji imprezy w przypadku gdy termin
wybrany jest już zajęty przez inną osobę.
9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny jest na fanpage sali weselnej
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany
wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane
poprzez zamieszczenie na fanpage, wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu, zmienionego
regulaminu promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

