
REGULAMIN PROMOCJI  

„LATO Z PREZENTAMI” 

  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) 
prowadzonej pod nazwą „Lato z nagrodami”. 

2. Promocja jest organizowana przez Spółdzielnię Właścicieli „Blue Marine Mielno z siedzibą w Mielnie przy 
ul. Gen. Maczka 32, 76-032 Mielno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000531673, 
której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 669-252-29-75 (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie 
fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.  

3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego 
zasięgu Internetu. 

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 maja 2021 roku i trwa do wyczerpania zapasów prezentów 
przewidzianych zgodnie z Regulaminem („Czas trwania Promocji”). Organizator poinformuje o 
zakończeniu Promocji na stronie www.bluemarine.pl w zakładce z „Promocje” obok miejsca publikacji 
niniejszego Regulaminu. 

5. Celem Promocji jest uatrakcyjnienie zakupów pakietów pobytowych w ośrodku zarządzanym przez 
Organizatora. 

  

ZASADY PROMOCJI  

1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej („Uczestnik”), która zarezerwowała za 
pośrednictwem Recepcji „Blue Marine Mielno” lub strony internetowej www.bluemarine.pl minimum 7 
dniowy (7 noclegów) pakiet pobytowy w ośrodku („Blue Marine Mielno” w Mielnie przy ul. Gen. Maczka 
32), którego okres pobytu nie rozpoczyna się wcześniej niż w dniu 18 czerwca 2021 r , a kończy się nie 
później niż w dniu 19 września 2021 r. („Pakiety pobytowe”). 

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
3. Zakup Pakietów pobytowych za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży (np. booking.com, Expedia, 

Travelist, Triverna, Itaka, itp.) NIE uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. 
4. Promocja polega na przyznaniu prawa do określonego prezentu (dalej „Prezent”) każdemu Uczestnikowi, 

który dokona w rezerwacji minimum jednego Pakietu pobytowego, bez względu na wartość pakietu lub 
rodzaj pokoju („Zakup premiowany”) oraz wyrazi wolę uczestnictwa w Promocji poprzez zaznaczenia 
pola z wyborem rodzaju prezentu na stronie www.bluemarine.pl w zakładce z automatycznym systemem 
rezerwacyjnym lub powiadomi pracownika recepcji w trakcie procesu dokonywania rezerwacji za 
pośrednictwem połączenia telefonicznego, bądź korespondencji przy użyciu elektronicznych systemów 
komunikacji (e-mail, Messenger itp.). 

5. W przypadku gdy Uczestnik dokona Zakupu Premiowanego na więcej niż jeden pokój, to nabywa prawo 
do takiej ilości Prezentów, jaką ilość pokoi zarezerwował 

6. Uczestnikiem promocji NIE są inne osoby fizyczne, które realizują Pakiety pobytowe razem z Uczestnikiem 
promocji i w związku z tym nie mogą wysuwać oczekiwań w stosunku do Organizatora z tytułu Promocji 

7. Organizator przewiduje 3 rodzaje Prezentów do wyboru: 
a) Inteligentna Opaska Xiaomi Sportowa Mi Band 5 
b) Głośnik bezprzewodowy (Bluetooth) JBL GO 2 
c) Komplet 3 ręczników sportowych 4F (130x80) 

8. W przypadku wyczerpania zapasu  któregokolwiek z Prezentów Organizator usunie możliwość jego 
wyboru i fakt ten nie stanowi przesłanki do jakichkolwiek roszczeń od Uczestników Promocji, którzy 
dokonali Zakupu premiowanego po usunięciu wybranego Prezentu z systemu rezerwacyjnego lub strony 
internetowej www.bluemarine.pl 

9. Prezent zostanie wydany Uczestnikowi Promocji pod warunkiem zrealizowania zarezerwowanego Pakietu 
pobytowego tzn Uczestnik pojawi się osobiście w obiekcie w pierwszej dobie zarezerwowanego Pakietu i 
opłaci 100% ceny Pakietu. 

10. Forma zapłaty za Pakiet pobytowy jest nieistotna dla prawa do otrzymania Prezentu. 
11. Wydanie Prezentu nastąpi bezpośrednio do rąk Uczestnika w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia 

rozpoczęcia Pakietu pobytowego. O czasie i miejscu wydania Prezentu Uczestnik zostanie poinformowany 
w czasie procedury zameldowania w „Blue Marine Mielno”. Niezgłoszenie się Uczestnika po odbiór 
Prezentu do ostatniego dnia trwania Pakietu pobytowego oznacza rezygnację Uczestnika z prawa do 
Prezentu. Organizator NIE przewiduje innych form przekazania czy dostarczenia Prezentów Uczestnikom. 

12. Warunkiem fizycznego przekazania Prezetu jest poświadczenie przez Uczestnika faktu jego wydania na 
specjalnym formularzu odbioru. 

13. Uczestnik nie ma możliwości zamiany Prezentu inny jego rodzaj, niż ten który wybrał w czasie procedury 
rezerwacji Pakietu pobytowego lub wymiany Prezentu na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny. 
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14. Uczestnik nie może domagać się, aby Prezent miał szczególne właściwości, inne niż opisane w 
ogólnodostępnych informacjach o produktach, które zostały zaprezentowane na oficjalnych stronach 
producentów lub dystrybutorów Prezentów: 

a) Inteligentna Opaska Xiaomi: https://mi-store.pl/product-pol-858-Smartband-Xiaomi-Mi-Band-5-z-
Jezykiem-Polskim.html 

b) Głośnik bezprzewodowy JBL Go 2: https://pl.jbl.com/JBL+GO+2.html 
c) Komplet ręczników: https://4f.com.pl/recznik-sportowy-m-80-x-130cm-h4l21-recu02-31s.html 

 

      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Wszyscy Uczestnicy mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji. 
2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora. 
3. Reklamacje muszą być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać takie dane jak imię i nazwisko, nr 

telefonu oraz adres e-mail, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny 
opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail należy przesyłać na 
adres reklamacje@bluemarine.pl 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę 
pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie 
postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej 
na adres e-mail Uczestnika podany w reklamacji. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie 
reklamacyjne Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i 
zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez Uczestnika do Promocji (wybór rodzaju Prezentu) 
domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa 
uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.bluemarine.pl/pl/lato-2021-
wakacje-nad-morzem/ 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez 
podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
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