
 
 

 

Regulamin Promocji „Wyjeżdżaj z nami” 
 

I. Informacje ogólne i czas trwania promocji 
1. Promocja obejmuje okres od 24.06.2016 roku. 

2. Promocja dotyczy uczestników, którzy wzięli udział w jednym z obozów letnich lub zimowych, a 

także w akcjach: „zima/lato w mieście” (cały tydzień, tj. 5 dni) organizowanych przez WindZone w 

okresie od 24.06.2016 roku. 

3. Zniżka obowiązuje na wyjazdy letnie i zimowe, a także na akcje „zima/lato w mieście” (cały 

tydzień, tj. 5 dni) organizowane przez firmę WindZone. 

 

II. Zasady promocji 
1. Każdy uczestnik obozów letnich, zimowych lub akcji „Zima/Lato w mieście” (cały tydzień tj. 5 

dni) organizowanych przez firmę WindZone od 24.06.2016 roku otrzymuje bezterminową 

zniżkę naliczaną w sposób podany w pkt II.2. 

2. Uczestnicy, którzy brali udział w wyjazdach zimowych, letnich lub w akcji „Zima/Lato w 

mieście” (cały tydzień tj. 5 dni) otrzymują 1% zniżki za każde uczestnictwo w wyżej 

wymienionych imprezach organizowanych przez firmę WindZone. 

Przykład: 

Jan Kowalski był w sumie na 3 wyjazdach – latem 2017, latem 2018 i zimą 2019: przysługuje 

mu zatem: 3% zniżki na wyjazd w ofercie lato 2021. 

3. Każdy uczestnik może zebrać maksymalnie 5% zniżki liczonej od ceny podstawowej (nie 

obejmującej ofert fakultatywnych, lekcji windsurfingu) na wyjazdy letnie i zimowe 

organizowane przez firmę WindZone, bądź biorąc udział w akcji „zima/lato w mieście” (cały 

tydzień, tj. 5 dni). 

4. W przypadku wyjazdu na obóz Sporty Wodne zniżka naliczana jest od kwoty 1989 zł. 

5. Naliczona zniżka obowiązuje na wyjazdy/akcje organizowane w 2021 roku. 

6. Zniżka przydzielana jest danemu uczestnikowi i nie podlega przepisaniu na inną osobę. 

7. Powyższa promocja nie łączy się z innymi, poniższymi promocjami prowadzonymi przez 

WindZone lub WindZone Swimming School. 

 

III. Postanowienia końcowe 
1. Każdy uczestnik wyjazdów letnich i zimowych jest traktowany osobno i jego zniżki są 

naliczane indywidualnie. 

2. Każdą cenę za wyjazd pomniejszoną o zniżkę należy potwierdzić z firmą WindZone, przed 

opłaceniem danego wyjazdu/akcji. 

3. Wszelkie pytania o zasady promocji i naliczona zniżkę prosimy kierować pod adres 

kontakt@windzone.pl. 
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Regulamin „Promocji Rodzinnej” 

 
I. Informacje ogólne i czas trwania promocji 

1. Promocja dotyczy oferty lato 2021.  

 

II. Zasady promocji 
1. Rodzeństwa biorące udział, w wyjeździe z oferty lato 2021, otrzymują zniżkę w wysokości 

2%/os (w przypadku 2 osób), 3%/os (w przypadku 3 osób) itd. od ceny podstawowej (nie 

obejmującej ofert fakultatywnych oraz lekcji windsurfingu). 

Przykład: 

Jan Kowalski jedzie na obóz do Rynu ze swoją siostrą Kasią Kowalską. Jankowi i Kasi 

przysługuje zatem zniżka w wys. 2% dla każdej z osób.  

2. W przypadku wyjazdu na obóz Sporty Wodne zniżka naliczana jest od kwoty 1989 zł. 

3. Zniżka obowiązuje na wyjazdach/akcjach organizowanych w 2021 roku. 

4. Zniżka przydzielana jest danym uczestnikom i nie podlega przepisaniu na inne osoby. 

5. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez WindZone lub 

WindZone Swimming School. 

 

III. Postanowienia końcowe 
1. Każdy uczestnik wyjazdów letnich i zimowych jest traktowany osobno i jego zniżki są 

naliczane indywidualnie. 

2. Każdą cenę za wyjazd pomniejszoną o zniżkę należy potwierdzić z firmą WindZone, przed 

opłaceniem danego wyjazdu/akcji. 

3. Wszelkie pytania o zasady promocji i naliczona zniżkę prosimy kierować pod adres 

kontakt@windzone.pl. 
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Regulamin „Promocji Wieloobozowej” 

 
I. Informacje ogólne i czas trwania promocji 

1. Promocja dotyczy oferty lato 2021.  

 

II. Zasady promocji 
1. Uczestnik biorący udział w wyjeździe z oferty lato 2021, otrzymuje zniżkę w wysokości 2%/os  

od ceny podstawowej na kolejny wyjazd z oferty lato 2021 (nie obejmującej ofert 

fakultatywnych oraz lekcji windsurfingu). 

Przykład: 

Jan Kowalski wybiera się na obóz w Rynie gimnastyczno-rekreacyjny. Dodatkowo zapisał się 

także na wyjazd w Jantarze. Za pierwszy wyjazd (w tym przypadku obóz w Rynie) musi 

zapłacić całkowitą kwotę. Natomiast za drugi obóz (w Jantarze) otrzyma zniżkę w wysokości 

2%.  

1. W przypadku wyjazdu na obóz Sporty Wodne zniżka naliczana jest od kwoty 1989 zł. 

2. Zniżka obowiązuje na wyjazdach/akcjach organizowanych latem w 2021 roku. 

3. Zniżka przydzielana jest danym uczestnikom i nie podlega przepisaniu na inne osoby. 

4. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez WindZone lub 

WindZone Swimming School. 

 

III. Postanowienia końcowe 
1. Każdy uczestnik wyjazdów letnich jest traktowany osobno i jego zniżki są naliczane 

indywidualnie. 

2. Każdą cenę za wyjazd pomniejszoną o zniżkę należy potwierdzić z firmą WindZone, przed 

opłaceniem danego wyjazdu/akcji. 

3. Wszelkie pytania o zasady promocji i naliczona zniżkę prosimy kierować pod adres 

kontakt@windzone.pl. 
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