REGULAMIN PROMOCJI
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji (dalej: „Promocja”) jest Kraków Airport Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach
pod adresem: ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 3, 32-083 Balice wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335628 przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
o kapitale zakładowym w wysokości 34.935.000 złotych NIP: 5130189547, REGON: 120944716 (dalej:
„Organizator”).
2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu w wysokości 10% na dania i napoje
oferowane w Restauracji L’atmosphère zlokalizowanej w Hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport
w Balicach przy ul. Kpt. Medweckiego 3 (dalej: „Restauracja”).
§2
Warunki promocji
1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy gmin: Kraków, Zabierzów, Liszki.
2. Za mieszkańca gminy uważana jest osoba, która na terenie danej gminy faktycznie zamieszkuje na
stałe lub czasowo (powyżej 1 miesiąca).
3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
4. W celu skorzystania z Promocji uczestnik oświadcza, że jest mieszkańcem jednej z gmin
wymienionych w §2 ust. 1. niniejszego Regulaminu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za
zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym.
5. O chęci skorzystania z Promocji należy poinformować kelnera przed złożeniem zamówienia.
6. Osoba zainteresowana staje się Uczestnikiem Promocji z chwilą poinformowania o chęci
skorzystania z Promocji zgodnie z §2 ust. 5. oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w §2 ust. 4.
7. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji łącznie z osobami towarzyszącymi, które nie są
mieszkańcami gmin wskazanych w §2 ust. 1. (maksymalnie do 6 osób towarzyszących). W takim
przypadku warunkiem skorzystania z Promocji jest objęcie zamówienia jednym rachunkiem.
8. Promocja obowiązuje od dnia 16.09.2019 r. do jej odwołania przez Organizatora.
9. Promocja obejmuje wszystkie dania i napoje z karty Restauracji.
10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami lub ofertami promocyjnymi, w tym również wynikającymi
z uczestnictwa w programach takich jak „Karta Krakowska” oraz „Lisiecka Karta Mieszkańca”.
11. Promocja dotyczy wyłącznie dań i napojów zamówionych i spożywanych na miejscu.
12. Promocja nie obejmuje imprez zorganizowanych.

§3
Miejsca parkingowe
1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo nieodpłatnego zaparkowania samochodu osobowego
w jednym z miejsc wskazanych przez Organizatora zlokalizowanych na tyłach Hotelu Hilton Garden Inn
Kraków Airport oraz pomiędzy budynkiem Hotelu a budynkiem parkingu wielopoziomowego.
2. Możliwość skorzystania z nieodpłatnych miejsc parkingowych uzależniona jest od ich bieżącej
dostępności. Organizator nie gwarantuje dostępności wolnych miejsc parkingowych.
3. Organizator w żadnym wypadku nie pokrywa opłat parkingowych poniesionych przez Uczestnika
Promocji w przypadku pozostawienia pojazdu na jednym z płatnych parkingów dostępnych na terenie
Portu Lotniczego Kraków Airport im. Jana Pawła, jak również ewentualnych opłat dodatkowych
związanych z pozostawieniem pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
4. Prawo skorzystania z nieodpłatnych miejsc parkingowych, o których mowa w §3 ust. 1. niniejszego
Regulaminu przysługuje wyłącznie przez okres, w którym Uczestnik Promocji korzysta z oferty
Restauracji. W przypadku pozostawienia pojazdu poza czasem korzystania z usług Restauracji, pojazd
może zostać usunięty na koszt jego właściciela lub użytkownika.
5. Lokalizacja miejsc postojowych, o których mowa w §3 ust. 1. niniejszego Regulaminu została
wskazana w Załączniku Nr 1. do niniejszego Regulaminu.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.krakowairporthotel.pl oraz jest dostępny na życzenie u obsługi Restauracji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Nowy regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób określony w §4 ust.
1.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

