REGULAMIN
1. Program lojalnościowy kart Złoty Baran jest przeznaczony dla Gości korzystających z usług
Hotelu Bacówka Radawa & SPA****. Celem jest prowadzenie systemu benefitów dla stałych
Gości Hotelu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. Karta Złoty Baran jest własnością Hotelu Bacówka Radawa & SPA****. Wydawana jest
Gościom, którzy spełnią wymogi zawarte w punkcie 8. Od tego momentu, przy każdej kolejnej
rezerwacji Gość otrzymuje możliwość korzystania z benefitów wymienionych w regulaminie.
3. Uczestnik może mieć tylko jedną kartę.
4. Prawo do korzystania z rabatów wynikających z posiadania karty przysługuje tylko jego
właścicielowi i jest weryfikowane na podstawie nr pesel umieszczonego na dokumencie ze
zdjęciem.
5. Karta Złoty Baran jest terminowa, zachowuje ona ważność 5 lat od momentu jej otrzymania.
6. Karta Złoty Baran jest odnawialna i może być ponownie przyznana na zasadach ujętych w
punkcie 2.
7. Rabaty wykorzystywane z danej karty Zloty Baran nie łączą się z rabatami innych kart.
UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
8. Aby otrzymać kartę lojalnościową Złoty Baran, należy jednorazowo dokonać zakupu usług w
Hotelu Bacówka Radawa & SPA na minimum 10 000 PLN oraz wypełnić w sposób kompletny,
czytelny, zgodny z prawdą Druk Personalny Karty Złoty Baran. Druk należy własnoręcznie
podpisać. Z chwilą przekazania podpisanego Druku Personalnego, osoba spełniająca wymogi
przystąpienia do programu lojalnościowego otrzymuje kartę Złotego Barana.
9. Druk Personalny programu lojalnościowego Złoty Baran przedstawiony jest w punkcie 21. Jego
podpisanie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
10. Tylko właściwie wypełniony Druk Personalny karty Złoty Baran zawierający zgodę Gościa dot.
przetwarzania jego danych osobowych zostanie zaakceptowany przez Hotel.
11. Osoba wydająca Gościom kartę Złoty Baran uprawniona jest do weryfikacji danych osobowych
Druku Personalnego z danymi w dokumencie Gościa. W przypadku odmowy okazania
dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, osoba wydająca kartę ma prawo
odmówić przyjęcia Druku Personalnego, a tym samym Gość nie otrzyma karty Złoty Baran.
12. Dane osobowe Gościa będą wprowadzane do bazy Programu karty Złoty Baran Hotelu
Bacówka Radawa & SPA**** i będą służyć również do przesyłania ofert.
13. Hotel Bacówka Radawa & SPA**** nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania
karty Złoty Baran wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
14. Karta Złoty Baran uprawnia do uzyskania 5% rabatu na pobyt w Hotelu oraz specjalnej
niespodzianki przygotowanej przez Hotel.
15. Rabaty wynikające z posiadania karty Złotego Barana ważne są przez 5 lat od momentu
otrzymania karty.
16. Jeżeli Gość nie korzystał z usług Hotelu Bacówka Radawa & SPA**** przez 5 lat, jego rabaty
oraz karta tracą ważność.

ZMIANY REGULAMINU KART ZŁOTY BARAN
17. Hotel Bacówka Radawa & SPA**** zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia
programu karty Złoty Baran w każdym momencie.
18. Zmiany Regulaminu Programu - organizator programu uprawniony jest do wprowadzania
zmian do niniejszego Regulaminu karty Złoty Baran w każdym momencie.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
19. Ochrona danych osobowych - udostępnienie danych osobowych Gościa w związku z
przystąpieniem do Programu Złote Barany jest dobrowolne, w szczególności danych
określonych w Druku Personalnym. Gość udziela zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Hotel w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie
przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. i Polityce Ochrony
Danych Osobowych karty Złoty Baran. Zgoda, o której mowa powyżej, zostanie udzielona
poprzez podpisanie Druku Personalnego karty Złoty Baran.
AKCEPTACJA REGULAMINU
20. Niniejszy regulamin karty Złoty Baran będzie uznany za Gościa jako zaakceptowany z chwilą
podpisania Druku Personalnego.

