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REGULAMIN PROMOCJI  
“Holiday Park & Qarson” 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorami promocji o nazwie „Holiday Park & Qarson” zwanej dalej „Promocją”           
są Qarson sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Sucholeska 3, NIP               
9721248232, REGON 302661038, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego        
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499310 (“Qarson”) oraz Holiday Park &           
Resort sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Śremie (63-100), ul. Fryderyka Chopina 1J, NIP                
7851800879, REGON 363484979, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego        
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596565 (“Holiday Park & Resort”).          
Qarson oraz Holiday Park & Resort łącznie dalej są zwani “Współorganizatorami”. 

2. Promocja obowiązuje od dnia 29 stycznia 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku              
(“Okres obowiązywania”). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego        
zakończenia promocji po wyczerpaniu puli dostępnych samochodów.  

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 17 do 29 lutego 2020 roku.  
4. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) a także regulamin Promocji         

obowiązujący w dniach od 29 stycznia 2020 roku do dnia 16 lutego 2020 roku są               
dostępne na stronie internetowej www.qarson.pl. 
 

§2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot (“Uczestnik promocji”), niebędący         

osobą prawną, który w Okresie obowiązywania Promocji skutecznie zawrze Umowę          
Abonamentową (“UA”) na samochod osobowy wymieniony w §2 pkt. 2. 

2. W Okresie obowiązywania Promocji jej Uczestnik, który skutecznie zawrze UA lub           
zamówienie na samochód osobowy Suzuki Vitara, będzie uprawniony do zakupu za           
1 zł brutto voucher na tygodniowy pobyt w Apartamencie dla 4 osób (3 osoby dorosłe               
oraz 1 dziecko tj. osoba nieletnia) do wykorzystania w jednej z sześciu lokalizacji             
Holiday Park & Resort (“Voucher”).  

3. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej           
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w        
§ 2 Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, chęć uczestnictwa w Promocji należy          
zgłosić najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Abonamentowej. 
 
 

 

https://assets.ctfassets.net/xeck5dxujna8/3WkvngVwBSCoSWb5FAfc13/9ed30098b3a9042d1417da605b5c1c61/REGULAMIN_PROMOCJI_____Holiday_Park___Qarson___.pdf
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§3 
ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA 

 
1. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. 
2. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. 
3. Voucher może być odebrany przez Uczestnika Promocji najpóźniej w dniu wydania           

Samochodu albo w przypadku przedłużania kończącej się UA - do dnia podpisania            
nowej Umowy Abonamentowej. 

4. Qarson nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub          
uszkodzony, po jego przekazaniu Zwycięzcy. 

5. Uczestnikowi Promocji nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do         
Współorganizatorów z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia          
Vouchera. 

6. Rezerwacja pobytu z wykorzystaniem Vouchera odbywa się na zasadach         
określonych w Regulaminie korzystania z Voucherów oraz w Regulaminie Holiday          
Park & Resort, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu Promocji 

7. Voucher ważny jest do dnia 30 września 2024 roku. Oznacza to, że do wskazanego              
dnia pobyt zostanie w pełni zrealizowany pod rygorem utraty prawa do korzystania z             
niego. 

8. Rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Vouchera można dokonywać w okresie         
działania Ośrodków Holiday Park & Resort (Mielno, Pobierowo, Rowy, Ustronie          
Morskie, Kołobrzeg, Niechorze) z wyłączeniem niżej wymienionych okresów        
przypadających w każdym roku kalendarzowym: 
a. Majówka:  

i. 1.05. – 3.05. 2020 roku  
ii. 1.05. – 3.05. 2021 roku  
iii. 30.04. – 3.05. 2022 roku  
iv. 29.04. – 3.05. 2023 roku  
v. 1.05. – 5.05. 2024 roku  

b. weekend Bożego Ciała:  
i. 11.06. – 14.06. 2020 roku 
ii. 3.06. – 6.06. 2021 roku  
iii. 8.06.- 11.06. 2023 roku  
iv. 30.05.- 2.06. 2024 roku  

c. Od 15.06 do 31 sierpnia każdego roku  

oraz o ile pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku zgodnie z  

Regulaminem Holiday Park & Resort.  

Od 1 stycznia 2021 r. możliwość zakładania rezerwacji będzie możliwa tylko w następującej 
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konfiguracji:  

1. piątek (pierwszy dzień pobytu) – piątek (ostatni dzień pobytu)  
2. sobota (pierwszy dzień pobytu) – sobota (ostatni dzień pobytu)  
3. niedziela (pierwszy dzień pobytu) – niedziela (ostatni dzień pobytu)  

 
§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.        
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących       
Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Współorganizatorzy oświadczają, że Promocja nie jest ani loterią promocyjną, ani          
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie             
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

3. Treść niniejszego Regulaminu, a także regulamin Promocji obowiązujący w dniach          
od 29 stycznia 2020 roku do dnia 16 lutego 2020 roku są dostępne na stronie               
internetowej Qarsona pod adresem    
www.qarson.pl/aktualnosci/promocja-holiday-park-qarson oraz w siedzibie i     
oddziałach Qarson Sp. z o.o. Qarson ma obowiązek udostępnienia Regulaminu          
Uczestnikowi Promocji na każde jego żądanie. 

4. Regulamin korzystania z voucherów firmowych Holiday Park & Resort stanowi          
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do          
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie         
obowiązujących przepisów prawa. 

6. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z         
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym          
przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z            
prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w           
pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej         
mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem         
https://www.qarson.pl/ochrona-danych-osobowych 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują       
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 
 
 
Załącznik 1: Regulamin korzystania z voucherów firmowych Holiday Park & Resort. 

 

http://www.qarson.pl/aktualnosci/promocja-holiday-park-qarson
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