REGULAMIN PROMOCJI
Wiatr i Woda 2018

§1
Niniejszy Regulamin reguluje zasady udziału w promocji „Wiatr i Woda 2018”
1. Organizatorem promocji jest OSIEDLE MARINA IŁAWA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
(KRS: 0000605349, NIP: 7441813351, REGON: 363850964) z siedzibą w Iławie (14-200), ul.
Lipowy Dwór 35A.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Promocji, należy przez to rozumieć Promocję, o
której mowa w ust. 1.
3. Promocja realizowana jest w następujących formach:
a) Obiad w restauracji Hotelu Port 110 w Iławie
b) Sezon cumowania łodzi
c) Promocja Targi Wiatr i Woda 2018

§1
Obiad w restauracji Hotelu Port 110 w Iławie
1. Każda osoba, która otrzyma w trakcie trwania Targów Wiatr i Woda 2018, odbywających się w
dniach 8 – 11 marca 2018 r. w Warszawie, Ulotkę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, uprawniona jest do otrzymania Rabatu na zakupiony Posiłek.
2. Przez Rabat, o którym mowa w ust. 1 rozumie się obniżenie ceny Posiłku do kwoty 1 zł brutto.
3. Przez Posiłek, o którym mowa w ust. 1 rozumie się zamówienie do kwoty 200 zł brutto z menu
restauracji Hotelu Port 110 w Iławie (ul. 3 Maja 7, 14-200 Iława), zwanej dalej Restauracją .
4. Jedna osoba może skorzystać z Rabatu wyłącznie jeden raz, składając jedno zamówienia,
niezależnie od ilości otrzymanych ulotek.
5. Otrzymanie Rabatu na Posiłek uzależnione jest od przedstawienia oryginału ulotki, o której
mowa w ust. 1 pracownikowi Restauracji. Korzystający z promocji obowiązany jest do
pozostawienia Ulotki pracownikowi Restauracji przed złożeniem zamówienia.
6. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 5 uniemożliwia skorzystanie z Rabatu.
7. Skorzystanie z Rabatu może nastąpić w terminie od 1 maja 2018 do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

§2
Sezon cumowania łodzi
1. Każda osoba, która otrzyma w trakcie trwania Targów Wiatr i Woda 2018, odbywających się w
dniach 8 – 11 marca 2018 r. w Warszawie, Ulotkę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu oraz zawrze w okresie od 1 maja 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. z
Organizatorem promocji umowę deweloperską w rozumieniu ustawy o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, uprawniona będzie do otrzymania
Rabatu na cumowania łodzi w marinie zlokalizowanej nad jeziorem Jeziorak przy inwestycji
Osiedle Marina w Iławie.

2. Przez Rabat, o którym mowa w ust. 1, rozumie się obniżenie ceny za możliwość korzystania z
miejsca do cumowania dla łodzi w sezonie 2018, do kwoty 1 zł brutto.
3. Jedna osoba może skorzystać z Rabatu wyłącznie w odniesieniu do jednej łodzi, niezależnie od
ilości otrzymanych ulotek.
4. Otrzymanie Rabatu uzależnione jest od przedstawienia oryginału ulotki, o której mowa w ust.
1 pracownikowi Recepcji Hotelu Port 110 w Iławie (ul. 3 Maja 7, 14-200 Iława) oraz zawarcia z
zarządzającym infrastrukturą pisemnej Umowy na cumowanie łodzi. Korzystający z promocji
obowiązany jest do pozostawienia Ulotki osobie, o której mowa w zdaniu poprzednim w chwili
zawierania Umowy.
5. Umowa na cumowanie łodzi ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia umowy
deweloperskiej, o której mowa w ust. 1, z jakiejkolwiek przyczyny.
6. Skorzystanie z Rabatu może nastąpić najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

§3
Promocja Targi Wiatr i Woda 2018
1. Każda osoba, która w trakcie trwania Targów Wiatr i Woda 2018, odbywających się w dniach
8 – 11 marca 2018 r. w Warszawie, pozostawi swoje dane osobowe przedstawicielowi
Organizatora promocji (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2, wraz z udzieleniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych), oraz zadeklaruje zamiar zawarcia w okresie od 12
marca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. z Organizatorem promocji umowę deweloperską w
rozumieniu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
uprawniona będzie do otrzymania Rabatu na nabycia Miejsca postojowego w garażu
podziemnym w obrębie inwestycji Osiedle Marina w Iławie.
2. Przez Rabat, o którym mowa w ust. 1, rozumie się obniżenie ceny nabycia miejsca postojowego
w garażu podziemnym o 50% ceny ofertowej.
3. Rabat może być udzielony wyłącznie w umowie deweloperskiej, o której mowa w ust. 1.

§4
Postanowienia końcowe
1. Skargi i zastrzeżenia związane z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Organizatora
Promocji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
2. Uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
3. Uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.marinailawa.pl/promocje
oraz w siedzibie Organizatora promocji.
5. Udział w Promocji, w tym korzystanie z uprawnień wynikających z Regulaminu, jest
dobrowolny.
6. Udział w Promocji odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu. Odmowa akceptacji
niniejszego regulaminu skutkuje brakiem możliwości udziału w promocji.
7. Załączniki:
a) Wzór ulotki
b) Wzór oświadczenia
Iława, 2018-03-07

