
REGULAMIN PROMOCJI - “BLACK FRIDAY”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszej promocji, zwanej dalej „Promocją”, jest AFLOPA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Sp. k. z 

siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000371631, NIP 731-202-99-51, REGON: 101002311 zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest promocja usług, zwanych dalej „Usługami Promocyjnymi”, świadczonych w kompleksie “Fabryka 
Wełny Hotel & SPA” w Pabianicach przy ul. Zamkowej 2, zwanej dalej „Hotel”. 

3. Promocja obejmuje wybrane usługi oferowane przez Hotel, określone w pkt. II.3.
4. Promocja obejmuje usługi zakupione w dniu 23.11.2018 r. od godziny 06:30 do 24:00.
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, 

nabywających Usługi Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
3. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu w wysokości:

a) 35 % od ceny cennikowej za serię minimum 4 zabiegów Maximus w Tkalnia SPA w ramach Usług Promocyjnych.
b) 35 % od ceny cennikowej za serię minimum 4 zabiegów Dx Twin w Tkalnia SPA w ramach Usług Promocyjnych.
c) 15% zniżki na zakup dowolnych voucherów upominkowych w Tkalnia SPA w ramach Usług Promocyjnych.

d) 20% od kwoty rachunku zrealizowanego w Restauracji Przędzalnia lub Wzorcownia by W. Bober w dniu 
23.11.2018 r. w ramach Usług Promocyjnych.

c) 50% na rezerwacje gry w kręgle w Kręgielni Maszynownia dokonanych w dniu 23.11.2018 r.
d) 30% od ceny dnia na usługi hotelowe z wyłączeniem pakietów pobytowych. Warunkiem

przyznania rabatu jest dokonanie rezerwacji bezpośrednio lub telefonicznie w recepcji hotelowej. Rezerwacja 
może dotyczyć pobytów indywidualnych w okresie od 23.11.2018 r. do 31.12.2019 r. z wyłączeniem pobytów
w terminie:
 24.12.2018r. - 01.01.2019r.
 20.04.2019r. - 22.04.2019r. 
 1.05.2019r. - 05.05.2019r.
 20.06.2019r. - 23.06.2019r.
 15.08.2019r. - 18.08.2019r.
 24.12.2019r. - 31.12.2019r.

e) 20% od ceny cennikowej na zakup suplementów Formotivy w Klubie Formownia w ramach Usług Promocyjnych.
4. Usługami Promocyjnymi określa się następujące usługi świadczone w Hotelu: noclegi, dania i napoje z karty menu 

Restauracji Wzorcownia, Przędzalnia i Fitbar w Formowni, grę w kręgle, zabiegi Maximus oraz produkty kosmetyczne 
dostępne w Tkalnia SPA. 

5. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji: 
a) dokonać zakupu w recepcji hotelowej, recepcji SPA, w klubie Formownia, w Restauracji Przędzalnia, Wzorcownia lub 

Kręgielni Maszynownia wymienionych usługi oferowanych przez Hotel, określonych w pkt. II.3,
b) zakup usług w ramach Promocji oznacza akceptacje regulaminu Promocji Black Friday.

6. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora nie łączą się z innymi promocjami.
7. Każda osoba może skorzystać z Promocji wielokrotnie spełniając jej warunki określone w pkt II.5.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości:

a) realizacji wykonania zabiegów w Tkalnia SPA w ustalonych godzinach otwarcia SPA przy uwzględnieniu normalnego 
sposobu jego funkcjonowania. 

b) rezerwacji stolików w Restauracji Przędzalnia i Wzorcownia w ustalonych godzinach otwarcia Restauracji przy 
uwzględnieniu normalnego sposobu ich funkcjonowania.

c) gry w kręgle w Kręgielni Maszynownia w ustalonych godzinach otwarcia Kręgielni przy uwzględnieniu normalnego 
sposobu jego funkcjonowania.

d) rezerwacji noclegów w Hotelu Fabryka Wełny & SPA w wybranym terminie wynikających z braku dostępności pokoi 
hotelowych.
Usługi realizowane będą przez Organizatora w ramach dostępności miejsc i wcześniej dokonanych rezerwacji.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w recepcji 

hotelowej.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w 

reklamacji, wysłanym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator oraz Uczestnik zobowiązują się w pierwszej 

kolejności rozwiązać polubownie.
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w recepcji hotelowej, recepcji Tkalnia SPA, recepcji Klubu Formownia, w Kręgielni 

Maszynownia oraz w restauracjach Przędzalnia i Wzorcownia.
2. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają Pracownicy Organizatora, przez niego powołani, którzy w razie 

potrzeby będą rozstrzygać wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, postanowień i interpretacji jej 
Regulaminu.

3.   Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania 
      przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w strefach wymienionych w pkt. IV.2. Zmiany Regulaminu 
      wchodzą w życie w dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym. Zmiana w Regulaminie nie ma 
      skutku wobec praw nabytych przez Uczestników.
4.   Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi    
      przetwarzania danych osobowych, wynikającą z wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia  
      Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w   
      związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
      dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), wszystkie informacje na temat przetwarzanych danych przez spółkę Aflopa
      Nieruchomości znajdują się na stronie: https://www.fabrykawelny.pl/dane-osobowe
5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

https://www.fabrykawelny.pl/dane-osobowe

