
§ 1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem Promocji „droga po jurę” jest Górski Magazyn Sportowy z siedzibą w 

Krakowie pod adresem: ul. Zbożowa 2, zwany dalej Organizatorem.  

2. Czas trwania Promocji jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej 

chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić.  

3. Informacje o Promocji “droga po jurę” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie 

internetowej. 

§ 2 Definicje 

1. Organizator – Górski Magazyn Sportowy, którego dane zostały określone w § 1 ust. 

1 niniejszego Regulaminu.  

2. Promocja „droga po jurę” - promocja organizowana przez Organizatora na 

warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.  

3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w 

Promocji.  

4. Uczestnik - osobą fizyczna, która bierze udział w Promocji.  

5. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez 

Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w 

ramach Promocji “droga po jurę” na zasadach i warunkach wskazanych w 

Regulaminie.  

6. Rabat – promocyjna cena zakupu przewodnika Jura 2. Wysokość aktualnie 

obowiązującego Rabatu wynosi 39,99 zł 

7. Droga – specjalnie oznaczona droga wspinaczkowa  

§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 

 

1. Aby skorzystać z promocji, Uczestnik musi przejść na wędkę lub z prowadzeniem 

specjalnie oznaczoną drogę wspinaczkową w dowolnym centrum wspinaczkowym 

biorącym udział w Promocji. 

2. Zakup przewodnika może mieć miejsce tylko w Centrum wspinaczkowym, w którym 

znajduje się Droga, którą uczestnik przeszedł. 

3. Od momentu przejścia Drogi, do opuszczenia Centrum Wspinaczkowego, w którym 

Droga się znajduje, Uczestnik ma prawo do nabycia przewodnika Jura 2 z Rabatem. 

4. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, 

czyli czas trwania promocji, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach 

Promocji „droga po jurę”. 

5. Uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu Centrum Wspinaczkowego, w 

którym odbywa się Promocja. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione lub spowodowane 

przez Uczestnika.  
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§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Promocji pod nazwą “droga po jurę”.  

2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i 

obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane 

w żaden inny sposób.  

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie 

postanowieniami Regulaminu.  

 

 
 


