
Regulamin Promocji „Gramy razem!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji pod nazwą “Gramy razem!” (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 3 listopada 2019 do 12 stycznia 2020 roku.
4. Z promocji mogą skorzystać uczestnicy tegorocznych rund Social Sundays (Osoba zapraszająca) oraz osoby, które w 
sezonie 2019/2020 nie były uczestnikami Social Sundays (Osoba zaproszona).
5. W ramach promocji Osoba zapraszająca do Social Sundays otrzyma: 
- za pierwszą Osobę zaproszoną do Social Sundays voucher na 50zł do wykorzystania na opłaty za uczestnictwo w 

rundzie wiosennej Social Sundays (02.02 - 05.04.2020)
- za każdą kolejną Osobę zaproszoną otrzyma voucher o wartości 50zł do wykorzystania na rezerwację kortów online z 

terminem ważności 31.12.2019.
6. Osoba zapraszająca oraz zaproszona nie muszą brać udziału w tych samych spotkaniach, natomiast muszą brać 
udział w tej samej rundzie. 
7. Promocja dotyczy udziału Osoby zaproszonej na co najmniej jedno spotkanie w rundzie zimowej ( 17 listopada, 1 
grudnia, 12 stycznia). 
8. Udział tej samej Osoby zaproszonej w wielu spotkaniach w trakcie jednej rundy nadal jest traktowane jako pojedynczy 
udział i premiowane pojedynczym voucherem. 
9. Rundą jesienną określa się spotkania Social Sundays w terminie 1 września - 3 listopada 2019. 
8. Dobór grupy dla Osoby zaproszonej odbędzie się po weryfikacji aktualnie dostępnych miejsc i poziomu 
zaawansowania.
9. Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji produktów i usług 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) jest uczestnikiem Social Sundays w Rundzie jesiennej 2019/2020 lub osobą zaproszoną do skorzystania z Promocji 
przez uczestnika,
2. Osoba zapraszająca otrzyma wymienione w Par.1 pkt.5 vouchery wyłącznie w przypadku, gdy Osoba zaproszona 
dokona terminowej opłaty należności za zgłoszenie do spotkania Social Sundays w rundzie zimowej ( 17 listopada lub 1 
grudnia lub 12 stycznia) . 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnik Social Sundays 2019/2020 (runda jesienna) może zaprosić do skorzystania z promocji uczestnika, który nie 
uczestniczył w Social Sundays w sezonie 2019/2020 (runda jesienna).
2. Zgłoszenie zainteresowania Osoby zaproszonej następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie www.otclub.pl/
socialsundays i podanie danych kontaktowych osoby zapraszającej oraz osoby zapraszanej.
3. Organizator promocji ma obowiązek potwierdzenia faktu zaproszenia Osoby zapraszanej przez Osobę zapraszającą u 
Osoby zapraszanej. Potwierdzenie tego faktu jest warunkiem wydania wszelkich promocyjnych voucherów.
4. W przypadku zgłoszenia tej samej Osoby zaproszonej przez dwie różne Osoby zapraszające wiążącą decyzję o 
przyznaniu vouchera będzie decyzja Osoby zapraszanej. Nie decyduje termin wypełnienia formularza.

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


