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1. Organizatorem Promocji Masterpass na Zimowym Narodowym („Promocja”) jest Testa
Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J.
Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, REGON: 015882327, NIP: 5213315374, o kapitale zakładowym
w wysokości 50.000,00 zł, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000223067, reprezentowana przez Zarząd: Katarzynę Ziemską – Prezesa
Zarządu („Organizator”).
2. Organizatorem i pomysłodawcą imprezy Zimowy Narodowy („Projekt”) jest Testa Communications
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
4. Promocja trwa w terminie od 22.11.2016r. do wyczerpania limitu udzielonych rabatów, jednak nie
dłużej niż do 05.03.2017r.
5. O wyczerpaniu puli rabatów, a tym samym zakończeniu Promocji, Organizator poinformuje na
stronie internetowej https://bilety.zimowynarodowy.pl/.
6. Promocja polega na obniżeniu ceny biletów wstępu na Zimowy Narodowy o 50% (w zaokrągleniu do
pełnych groszy, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zaokrąglania). Z Promocji wyłączone są
karnety i inne produkty dostępne w sklepie https://bilety.zimowynarodowy.pl/.
7. Promocja jest skierowania do Użytkowników, którzy:
a. Złożą zamówienie na bilety przez stronę https://bilety.zimowynarodowy.pl/
b. Wybiorą jako metodę płatności portfel Masterpass
c. Dokonają płatności za zamówione bilety on-line, za pośrednictwem serwisu PayU, używając
portfela Masterpass
Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych
powyżej.
8. Jednorazowo (w ramach jednego zakupu) Promocja obejmuje maksymalnie 8 biletów. W przypadku
zakupu większej liczby biletów w jednej transakcji, Promocją objęte są bilety z wyższą ceną
jednostkową.
9. Jeden Użytkownik może skorzystać z promocji wielokrotnie, spełniając każdorazowo wymogi
podane w pkt. 7.
10. Wszystkich uczestników obowiązują pozostałe regulaminy Zimowego Narodowego.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu będą
publikowane na stronie www.zimowynarodowy.pl
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji (z przyczyn innych niż
wskazane
w
pkt.
4),
o
czym
poinformuje
Użytkowników
przez
stronę
https://bilety.zimowynarodowy.pl/ z 1-dniowym wyprzedzeniem.
13. Aktualny regulamin dostępny jest w kasach biletowych oraz na stronie www.zimowynarodowy.pl
14. Skargi i uwagi dotyczące akcji można zgłaszać do Organizatora na adres e-mail:
infolinia@zimowynarodowy.pl
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2016r.
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