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REGULAMIN POSIADACZA KARTY LOJALNOŚCIOWEJ 
 
 
 
1. 
KARTA STAŁEGO KLIENTA jest kartą imienną przyznawaną gościom którzy skorzystali z usług 
noclegowych „Domy na wynajem Zamkowe Wzgórze Kazimierz Dolny”  przez min. 2 doby 
podczas jednego pobytu.  
2. 
KARTA STAŁEGO KLIENTA uprawnia do : 
1) 
7% zniżki na usługi noclegowe od cen obowiązujących w danym dniu, umieszczonych na 
stronie internetowej w systemie rezerwacyjnym http://zamkowewzgorze.pl przy drugim 
zakwaterowaniu na min 2 doby 
2) 
10% zniżki na usługi noclegowe od cen obowiązujących w danym dniu, umieszczonych na 
stronie internetowej w systemie rezerwacyjnym http://zamkowewzgorze.pl przy trzecim 
zakwaterowaniu na min 2 doby 
3) 
13% zniżki na usługi noclegowe od cen obowiązujących w danym dniu, umieszczonych na 
stronie internetowej w systemie rezerwacyjnym http://zamkowewzgorze.pl przy kolejnym 
czwartym zakwaterowaniu na min 3 doby. 
4) 
bezpłatnego przedłużenia doby hotelowej do 15.00 – w miarę dostępności miejsc, 
5) 
możliwości wcześniejszego zameldowania – w miarę dostępności miejsc, 
3. 
Zniżki i przywileje wynikające z faktu posiadania KARTY STAŁEGO KLIENTA nie łączą się z 
innymi ofertami  promocyjnymi  w „Domy na Wynajem Zamkowe Wzgórze Kazimierz Dolny” 
oraz z innymi KARTAMI STAŁEGO KLIENTA. 
4. 
Z uprawnień przedstawionych wyżej można skorzystać posiadając imienną KARTĘ STAŁEGO 
KLIENTA. Kolejne rezerwacje muszą zostać dokonane przez danego posiadacza KARTY 
STAŁEGO KLIENTA. 
5. 
Warunkiem aktywowania KARTY jest  zapoznanie się z regulaminem i podpisanie go. Kopię 
regulaminu klient otrzymuje wraz z KARTĄ STAŁEGO KLIENTA. 
6. 
Uczestnik Programu jest zobowiązany przynajmniej raz w ciągu  2 lat skorzystać z usług 
„Domy na Wynajem Zamkowego Wzgórza”. Przerwa w korzystaniu z usług dłuższa niż 2 lata 
skutkuje anulacją uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. 
7. 
Klient akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie w momencie przekazania 
regulaminu. 
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8. 
Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA jest dostępny na stronie 
http://zamkowewzgorze.pl/program-lojalnosciowy 
9.  
Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA obowiązuje od dnia podpisania przez klienta. 
 
10. 
 „Domy na Wynajem Zamkowe Wzgórze Kazimierz Dolny” zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 
11.  
Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie internetowej 
http://zamkowewzgorze.pl/program-lojalnosciowy 
12.  
Przystępując do programu Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i 
wykorzystanie swoich danych osobowych w celach operacyjnych i marketingowych. 
13.  
Klient ma prawo uzyskać duplikat KARTY zniszczonej lub zagubionej. Opłata za wydanie 
duplikatu wynosi 20 zł. 
14.  
„Domy na wynajem Zamkowe Wzgórze Kazimierz Dolny”  zastrzega sobie w szczególnych 
przypadkach prawo nie wydania KARTY lub jej unieważnienia bez podania przyczyny. 
15. 
 W Programie lojalnościowym mogą uczestniczyć osoby fizyczne powyżej 18 roku życia . 
16.  
Program nie dotyczy pobytów grupowych i konferencyjnych. 
17.  
Przywileje obowiązują tylko przy dokonywaniu rezerwacji pobytu bezpośrednio u 
przedstawiciela  recepcji po okazaniu KARTY , telefonicznie pod numerem 577 955 588 lub 
 e-mailowo na adres rezerwacje@zamkowewzgorze.pl 
18.  
Dokonując rezerwacji należy poinformować „Domy na wynajem Zamkowe Wzgórze” o 
uczestnictwie w programie lojalnościowych  
 
 
AKCEPTUJĘ REGULAMIN 
 
………………………………………………….. 
Podpis Posiadacza 
 
 
ADRES E-MAILOWY 
 
…………………………………………………… 


