Regulamin oferty promocyjnej (promocja wiosenna) dla gości Javorina - Góralskie Domki i Pokoje.
§ 1 Organizator i czas trwania promocji.
1. Organizatorem promocji jest Hanna Tomaszkowicz prowadząca działalność gospodarczą
“Góralskie Domki Javorina”, z siedzibą w: 34-500 Zakopane, ul. Strążyska 1.
2. Promocja rozpoczyna się 01 marca 2021 r. i trwa do 31 maja 2021 r.
na pobyt zarezerwowany w terminie między 01 marca 2021 a 31 grudnia 2021 r.
§ 2 Osoby mogące wziąć udział w Promocji.
1. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Promocja skierowana jest do gości Góralskie Domki Javorina, którzy w terminie określonym w §
1ust. 2 zarezerwują pobyt w domku lub pokojach i jednocześnie (w momencie rezerwacji) podadzą
hasło rabatowe PROMOCJA WIOSENNA 2021, przy czym pobyt gościa w hotelu musi mieć również
miejsce w terminie określonym w § 1 ust. 2.
3. Przez gości hotelu rozumie się klientów indywidualnych (konsumentów) w myśl art. 221 kodeksu
cywilnego.
4. Z rabatu można skorzystać jedynie po wcześniejszej rezerwacji.
§ 3 Szczegółowe warunki promocji.
1. Oferta promocyjna obejmuje: ∙ Rezerwacje dokonane do 31.05.2021 r., ∙ bezpłatną anulację
rezerwacji noclegu/-ów w pokojach i domkach wszystkich typów z zastrzeżeniem postanowień§ 1 ust.
do 14 dni przed przyjazdem gościa.
2. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z promocji obowiązane są wpłacić przedpłatę w
wysokości 30% ceny całkowitej rezerwacji, na konto bankowe w terminie: 2 dni roboczych od
momentu dokonania rezerwacji.
3. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, co oznacza, iż rabatów wynikających z różnych akcji
promocyjnych nie można sumować.
4. Minimalny okres noclegu to 1 doba.
5. Promocja dotyczy rezerwacji dokonanych wyłącznie drogą mailową, pod adresem:
rezerwacja@javorina.pl z uwzględnieniem hasła rabatowego: PROMOCJA WIOSENNA 2021
6. W przypadku anulacji rezerwacji wpłacony zadatek zostanie przeniesiony na inny termin w 2021 r.,
lub zwrócony klientowi na konto bankowe z którego została dokonana wpłata
7. Wiosenna promocja nie dotyczy świąt oraz długich weekendów:
( 02-05.04.2021 r., 30.04-03.05.2021 r., 03-06.06.2021 r., 11-14.11.2021 r., 23-31.12.2021 r. )
§ 4 Postanowienia końcowe.
1. Regulamin promocji dostępny jest w Recepcji Góralskie Domki Javorina i na stronie internetowej
www.javorina.pl
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że
nie naruszy to już nabytych praw korzystających z promocji. O każdorazowej zmianie Organizator
poinformuje na stronie internetowej www.javorina.pl. co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

Regulamin oferty promocyjnej (promocja dla par) dla gości Javorina - Góralskie Domki i Pokoje.
§ 1 Organizator i czas trwania promocji.
1. Organizatorem promocji jest Hanna Tomaszkowicz prowadząca działalność gospodarczą
“Góralskie Domki Javorina”, z siedzibą w: 34-500 Zakopane, ul. Strążyska 1.
2. Promocja rozpoczyna się 01 marca 2021 r. i trwa do 31 maja 2021 r.
na pobyt zarezerwowany w terminie między 01 marca 2021 a 31 grudnia 2021 r.
§ 2 Osoby mogące wziąć udział w Promocji.
1. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Promocja skierowana jest do gości Góralskie Domki Javorina, którzy w terminie określonym w §
1ust. 2 zarezerwują pobyt w domku i jednocześnie (w momencie rezerwacji) podadzą hasło rabatowe
PROMOCJA DLA PAR 2021, przy czym pobyt gościa w hotelu musi mieć również miejsce w terminie
określonym w § 1 ust. 2.
3. Przez gości hotelu rozumie się klientów indywidualnych (konsumentów) w myśl art. 221 kodeksu
cywilnego.
4. Z rabatu można skorzystać jedynie po wcześniejszej rezerwacji.
§ 3 Szczegółowe warunki promocji.
1. Oferta promocyjna obejmuje: ∙ Rezerwacje dokonane do 31.05.2021 r., ∙ rezerwacje na termin
między poniedziałkiem a piątkiem ∙ rezerwacje noclegów dla dwojga ∙ promocyjną ceną za wynajęcie
domku w kwocie 400 zł za dobę dla dwóch osób∙ bezpłatną anulację rezerwacji noclegu/-ów w
pokojach i domkach wszystkich typów z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. do 14 dni przed
przyjazdem gościa.
2. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z promocji obowiązane są wpłacić przedpłatę w
wysokości 30% ceny całkowitej rezerwacji, na konto bankowe w terminie: 2 dni roboczych od
momentu dokonania rezerwacji. W przypadku anulacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi
3. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, co oznacza, iż rabatów wynikających z różnych akcji
promocyjnych nie można sumować.
4. Minimalny okres noclegu to 1 doba.
5. Promocja dotyczy rezerwacji dokonanych wyłącznie drogą mailową, pod adresem:
rezerwacja@javorina.pl z uwzględnieniem hasła rabatowego: PROMOCJA DLA PAR 2021
6. Promocja dla par, nie dotyczy weekendów (sob.-niedz.), świąt oraz długich weekendów:
( 02-05.04.2021 r., 30.04-03.05.2021 r., 3-6.06.2021 r., 11-14.11.2021 r., 23-31.12.2021 r. )
§ 4 Postanowienia końcowe.
1. Regulamin promocji dostępny jest w Recepcji Góralskie Domki Javorina i na stronie internetowej
www.javorina.pl
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że
nie naruszy to już nabytych praw korzystających z promocji. O każdorazowej zmianie Organizator
poinformuje na stronie internetowej www.javorina.pl. co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

