Regulamin akcji lojalnościowej „Legitymacja Quatronum” (zwany dalej
Promocją) dla uczestników kolonii Quatronum organizowanych
przez spółkę Qubus Group
1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji lojalnościowej „Legitymacja Quatronum” („Promocja”) jest Qubus
Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000477970, NIP: 9542745273, o kapitale zakładowym 60.000,00 zł,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora. Regulamin
promocji
dostępny
jest
również
pod
adresem
URL
www.quatronum.pl/legitymacjaquatronum/
3. Legitymacja – dokument wydawany podczas pierwszego turnusu uczestnika w
koloniach Quatronum. Legitymacja jest imienna i wydawana każdemu uczestnikowi
indywidualnie.
4. Program – Szkoła Czarodziejów, szkoła Tropicieli, Liga Czarodziejów, Liga Tropicieli,
Gwiezdna Akademia, Consilium Krainy Quatronum, Starcie Tytanów
5. Sezon – Spółka Qubus Group organizuje kolonie w sezonie zimowym oraz letnim. Sezon
zimowy to okres ferii zimowych w danym roku kalendarzowym. Sezon letni natomiast
to okres wakacji letnich w danym roku kalendarzowym.
6. Naklejka – odznaczenie umieszczane na rewersie legitymacji przez kierownika turnusu
podczas pierwszego turnusu w danym sezonie. Obecność na kilku turnusach zimowych
w danym roku kalendarzowym gwarantuje zdobycie jednej naklejki. Analogicznie
obecność na jednym lub więcej turnusach letnich gwarantuje zdobycie jednej naklejki.

2. Czas i miejsce trwania promocji
1. Promocja potrwa od 03.03.2020 do odwołania
2. Promocja swoim zakresem obejmuje turnusy organizowane w ramach kolonii Quatronum
w sezonach letnich oraz zimowych.
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3. Warunki uczestnictwa
1. Promocja jest nieograniczona ilościowo i skierowana do wszystkich klientów
Organizatora.
2. Uczestnikiem promocji jest każda osoba, która odbyła przynajmniej jeden turnusów
w ramach jednego z programów kolonii.

4. Przedmiot i przebieg promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupienia miejsca na kolonii Quatronum na
dowolnym programie po promocyjnej cenie.
2. Legitymacja pozostaje jedynym dokumentem uprawniającym uczestnika do
skorzystania z promocji.
3. Klient, który skorzystał z kolonii w pięciu kolejnych sezonach, uprawniony jest do
jednorazowego skorzystania z rabatu o wysokości 50% wartości turnusu wyłącznie w
kolejnym sezonie. Na przykład, otrzymując piątą naklejkę w sezonie lato 2020 rabat
obejmuje jeden wybrany turnus w sezonie zima 2021.
4. Klient, który skorzystał z kolonii w dziesięciu kolejnych sezonach, z wyłączeniem
turnusu objętego rabatem 50%, uprawniony jest do jednorazowego skorzystania z
rabatu wynoszącego 99% wartości turnusu.
5. Przerwanie ciągłości uczestnictwa w koloniach oznacza konieczność rozpoczęcia
udziału w promocji od początku.
6. Rabat na jeden z programów kolonii Quatronum jest udzielany po wcześniejszym
kontakcie mailowym z biurem obsługi klienta na adres e-mail
qubus@qubusgroup.com.pl
Do zgłoszenia rabatu należy dołączyć skan legitymacji dziecka.
7. Na każde dziecko przypada jedna legitymacja, naklejki z kilku legitymacji nie sumują
się.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie legitymacji.
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