
Regulamin  „Promocji Z RAKIETĄ” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Promocji pod nazwą “Promocja z Rakietą.” (zwanej dalej „Promocją”) jest Okęcie 
Tennis Club Marzena Pryzmont  z siedzibą w Warszawie przy ul. Radarowej 1, 02-137 Warszawa, 
zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Warunki, na jakich prowadzona jest Promocja, określa niniejszy Regulamin.  

3. Promocja trwa od 1 września do 30 września 2021r. lub do wyczerpania zapasów. 

4. Promocji podlegają wyłącznie rakiety do tenisa marki Babolat.  

5. Klienci opłacający w czasie trwania Promocji minimum 3 pełne miesiące szkolenia tenisowego 
organizowanego przez Akademię Tenisa OTC otrzymują rakietę tenisową marki BABOLAT za 1 gr. 

6. Każdy klient może wziąć udział w promocji tylko raz.  

7. Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Promocji podlegają: 

➢ rakiety Babolat Comet w rozmiarach  21,23 oraz 25 cali, 
➢ rakiety Babolat Nadal rozmiar 26 cali, 
➢ rakieta Babolat Evoke 102  
➢ plecak Babolat  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

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

a. nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji produktów Organizatora,  

b. wyraziła zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych osobowych w celach promocji 
prowadzonej przez Organizatora, w tym świadczonych usług i oferowanych produktów,  

c. wyraziła zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Promocji,  

d. zaakceptowała Regulamin Promocji,  

e. Zgłosiła się do siedziby Organizatora i wykupiła w terminie od 1 września do 30września 2021 
roku co najmniej 3 pełne miesiące szkolenia tenisowego organizowanego przez Akademię Tenisa 
OTC, 

f. posiada dowód zakupu szkolenia tenisowego w postaci faktury lub paragonu wystawionej na 
Uczestnika w terminie promocji czyli od 1 września do 30 września 2021 roku 

g. podpisała Umowę Szkolenia w Akademii Tenisa OTC na sezon 2021/2022. 



ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI  

1. W siedzibie organizatora dokonuje się weryfikacji umowy szkolenia oraz dowodu zapłaty, a następnie 
dokonuje się wydania produktów.  

2. Rakietę lub plecak  można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora w trakcie trwania Promocji  tj. od 
1 września do 30 września 2021r 

3. Rakieta jest dobierana na podstawie wzrostu oraz umiejętności Uczestnika przez trenera OTC lub innego 
pracownika OTC.  

4. Każdy Uczestnik w ramach Promocji ma prawo zakupić rakietę dobieraną na podstawie wzrostu oraz 
umiejętności lub mniejszą.  

DPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez banki, jak również przez 
dostawców usług internetowych, z których korzystają Uczestnicy.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w doręczaniu rakiet tenisowych marki Babolat  
powstałe w wyniku podania przez Uczestników Promocji błędnych, nieczytelnych, niekompletnych lub 
nieprawidłowych danych.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za faktury lub paragony potwierdzające zakupu szkolenia 
tenisowego, które są  nieczytelne lub  zniszczone. Organizator ma prawo do odmowy wydania rakiety.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pracę firm kurierskich i ewentualne opóźnienia z tym 
związane.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zamawianiu produktów promocyjnych oraz 
w wystawianiu faktur za nie, spowodowane przez podmioty prowadzące ich dystrybucję.  

ZWROTY I WYMIANY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH  

1. Rakiety tenisowe marki BABOLAT zakupione  w czasie trwania promocji nie podlegają zwrotowi ani 
wymianie  u Organizatora. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika przed upływem opłaconego okresu, wpłacone środki nie podlegają 
zwrotowi.  

3. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Akademii Tenisa OTC dla dzieci, zaistniałej z przyczyn 
niezależnych od Organizatora, wpłacone środki nie podlegają zwrotowi,  pozostałe środki finansowe 
mogą zostać wykorzystane na zajęcia Akademii Tenisa OTC do końca sezonu 2021/2022


