
REGULAMIN PROMOCJI „LATO -50%” 

 
§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami” w promocji „LATO -50 %.”, zwanej dalej „Promocją”   

2. Organizatorem Promocji jest Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 63, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000221325, NIP: 526-28-23-001, adres 

e-mail: g.kazanecki@holmesplace.pl, zwana dalej: „Organizatorem”. 

3. Promocja organizowana jest poprzez sprzedaż bezpośrednią usług w klubiena zakup członkostwa w klubie Holmes Place Hilton ul. Grzybowska 

63,  Warszawa. 

4. Promocja odbywa się w klubie Holmes Place Hilton. 

5. Promocja trwa od dnia 06.06.2020 do 15.08.2020lub do wyczerpania członkostw objętych promocją, okres ten zwany jest dalej „okresem 

(czasem) trwania Promocji”  

6. Klient zapisujący do Klubu zwany jest dalej „Członkiem Klubu” 

7. Członkostwo 12 miesięcy- zawarcie umowy na minimalny okres 12 miesięcy zwane dalej „członkostwo 12 miesięcy” 

 

§2 Uczestnictwo w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: 

a. Ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. Zostanie członkiem klubu Holmes PlaceHilton w okresie trwania promocji oraz zaakceptuje regulamin klubu. 

c. Zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin  

2. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, 

mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez Organizatora. 

 

§3 Zasady udziału w Promocji 

1. Udział w Promocji odbywa się w sposób następujący: 

a. Klient w okresie trwania promocjizakupi członkostwo „12 miesięcy – Annual”  w klubie Holmes Place Hilton 

b. Klient otrzyma zniżkę na miesiące wakacyjne : czerwiec, lipiec oraz sierpień w wysokości -50 % miesięcznej opłaty zgodnej z 

obowiązującym cennikiem. Wysokość udzielonej łącznej zniżki jest uzależniona od daty, w której członkostwo się rozpoczyna.  

2. Promocje się ze sobą nie łączą. 

 

…………………………………………….   

        Data, podpis czytelny Członka Klubu 



REGULAMIN PROMOCJI „OFERTA WAKACYJNA 1” 

 
§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami” w promocji „OFERTA WAKACYJNA 1”, zwanej dalej „Promocją”   

2. Organizatorem Promocji jest Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 63, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000221325, NIP: 526-28-23-001, adres 

e-mail: g.kazanecki@holmesplace.pl, zwana dalej: „Organizatorem”. 

3. Promocja organizowana jest poprzez sprzedaż bezpośrednią usług w klubiena zakup członkostwa w klubie Holmes Place Hilton ul. Grzybowska 

63,  Warszawa. 

4. Promocja odbywa się w klubie Holmes Place Hilton. 

5. Promocja trwa od dnia 06.06.2020 do 30.06.2020 lub do wyczerpania członkostw objętych promocją, okres ten zwany jest dalej „okresem 

(czasem) trwania Promocji”  

6. Klient zapisujący do Klubu zwany jest dalej „Członkiem Klubu” 

7. Członkostwo 12 miesięcy- zawarcie umowy na minimalny okres 12 miesięcy zwane dalej „członkostwo 12 miesięcy” 

 

§2 Uczestnictwo w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: 

a. Ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. Zostanie członkiem klubu Holmes PlaceHilton w okresie trwania promocji oraz zaakceptuje regulamin klubu. 

c. Zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin  

2. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, 

mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez Organizatora. 

 

§3 Zasady udziału w Promocji 

1. Udział w Promocji odbywa się w sposób następujący: 

a. Klient w okresie trwania promocjizakupi członkostwo „12 miesięcy – Annual”  w klubie Holmes Place Hilton 

b. Klient w ramach promocji może skorzystać z możliwości wcześniejszej rezygnacji bez dokonywania dodatkowych opłat, tj. rezygnacja jest 

możliwa w pierwszych 3 miesiącach trwania umowy za okresem wypowiedzenia jednego (1) pełnego miesiąca rozliczeniowego. 

Minimalny okres trwania umowy wynosi 1 (jeden) pełny miesiąc kalendarzowy. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej za 

potwierdzeniem odbioru.  

c. Po upłynięciu okresu pierwszych 3 miesięcy trwania umowy klient kontynuuje umowę na warunkach określonych w OWU. 

2. Promocje się ze sobą nie łączą.  

 

…………………………………………….   

        Data, podpis czytelny Członka Klubu 
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