Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 5/2015

REGULAMIN
PROGRAMU LOJALNOŚCIWEGO
„Leśna Przystań Twoją przystanią”
1.
Program lojalnościowy „Leśna Przystań Twoją przystanią”
dedykowany jest osobom, które począwszy od roku kalendarzowego
2007 korzystały z wypoczynku w OW „Leśna Przystań” w Rewalu,
z zastrzeżeniem pkt. 11.
2.
Po spełnieniu warunku określonego w pkt. 1 uczestnictwo
w programie nabywa się automatycznie.
3.
Program lojalnościowy polega na udzielaniu przez RDLP
w Poznaniu rabatu, w stosunku do obowiązującego cennika, w opłacie
za zakwaterowanie osób w pokojach standardowych.
4.
Rabat, o który mowa w pkt. 3:
4.1 ustala się w wysokości 0,5% za każdą dobę płatnego pobytu
rozliczoną wg obowiązującego cennika [nie jest naliczany od pobytów
bezpłatnych],
4.2 zrealizować
można
wyłącznie
w
pobytach
trwających
nieprzerwanie co najmniej 4 doby, w okresach nieobjętych turnusami
letnimi,
4.3 jest imienny i nie podlega zbyciu lub cesji na inne osoby,
4.4 nie podlega wymianie na gotówkę oraz innym ekwiwalentnym
rozliczeniom,
4.5 wykorzystać można w rozliczeniu kolejnego pobytu w OW „Leśna
Przystań” najpóźniej w roku kalendarzowym następującym po roku
nabycia uprawnień,
4.6 ulega automatycznej anulacji, w przypadku zalegania przez osobę
uprawnioną z płatnościami na rzecz OW „Leśna Przystań”.
5.
Dowodem nabycia uprawnień do rabatu jest wydawany wraz
ze skierowaniem imienny bon rabatowy.
6.
W przypadku dokonania zmiany rezerwacji, w ten sposób,
że wpływa ona na wymiar ustalonego rabatu, albo jej anulacji, wydany
bon rabatowy podlega bez wezwania zwrotowi w terminie 7 dni do RDLP

w Poznaniu. W zamian wydany zostanie bon ze skorygowanym
rozmiarem należnego rabatu.
7.
Nie wydaje się wtórników utraconych
a uprawnienia z nich wynikające przepadają.

bonów

rabatowych,

8.
Realizacja uprawnień do rabatu następuje w momencie
dokonywania kolejnej rezerwacji, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt. 4,
po przedłożeniu wystawcy bonu rabatowego lub wskazaniu jego numeru.
9.
Dopuszcza się łączenie uprawnień wynikających z posiadania
przez określonego beneficjenta większej ilości bonów rabatowych.
W takim przypadku łączny rabat stanowi sumę uprawnień wynikającą
z poszczególnych bonów.
10. Programem lojalnościowym nie są objęte rezerwacje dokonywane
bezpośrednio w OW „Leśna Przystań” w Rewalu
11. RDLP w Poznaniu zastrzega sobie prawo trwałego wykluczenia
z uczestnictwa w programie lojalnościowym osób nieprzestrzegających
postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności pkt. 6, oraz
regulaminu porządkowego.
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