
 

 

 

Regulamin Vouchera - zaproszenia 

do Kręgielni Bowling Club 

przy Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ 

 

I Definicje 

 

1. Wydawcą vouchera jest Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o., ul. Leśna 5, 55-100 

Trzebnica. 

2. Voucher –zaproszenie, zwany dalej Voucherem funkcjonuje na zasadach bonu towarowego 

wydanego przez Wydawcę na okaziciela, uprawniający jego posiadacza do realizacji bonu w Kręgielni 

Bowling Club, Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o., ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica  

w zakresie gry w kręgle. Przy tym jeden Voucher uprawnia do skorzystania z gry w Kręgle w zakresie 

określonym w formularzu zamówienia Vouchera-zaproszenia dostępnym na stronie 

www.trzebnicadroj.eu. 

3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher-zaproszenie. 

4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera. 

 

II Warunki ogólne 

 

1. Nabywca deklaruje zakres usługi, jaka ma być przedmiotem vouchera-zaproszenia i na tej 

podstawie dokonuje płatności. 

2. Voucher-zaproszenie zostaje wydane nie wcześniej, niż w momencie zakupu usługi, na podstawie 
paragonu. 

3. Voucher uprawnia do skorzystania z gry/gier będących przedmiotem zamówienia vouchera, 

określonym przez nabywcę . 

4. Data ważności Vouchera to 30 dni od daty zakupu. Po upływie tego terminu Voucher może 

zostać nie zrealizowany. 

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości, ani w części, nie może również 
zostać zwrócony wydawcy. 

6. Voucher powinien zostać wykorzystany jednorazowo przez max. 6 osób na jeden tor  

w zarezerwowanym wcześniej terminie w godzinach otwarcia Kręgielni na grę w kręgle,  
z wykluczeniem dni zamknięcia obiektu. 

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu nabywcy zostały 
utracone lub uszkodzone. 

8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu 

utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera, czy utraty jego ważności. 

9. Korzystający zobowiązani są do zapoznaniem się i przestrzegania regulaminu obiektu GPW 
TRZEBNICA-ZDRÓJ w tym regulaminu kręgielni. 

 



 

 

 

III Zasady korzystania z Vouchera 

 

1. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. 

2. W przypadku, gdy wartość zakupu jest niższa niż aktualna wartość Vouchera pozostałe środki 

pieniężne nie zostają zwracane Użytkownikowi Vouchera. 

3. Jeżeli wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość 

nominalna Vouchera, to Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny (gotówką, kartą 

kredytową, kartą płatniczą). 

4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach: 

a. upływu terminu ważności Vouchera. 

b. zagubienia Vouchera 

c. uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie terminu ważności. 

 

IV Postanowienia końcowe 

 

1. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). 

2. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT)  

w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

3. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 

4. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, ani kartą 

płatniczą. Voucher jest formą bonu towarowego.  

5. Przed skorzystaniem z Vouchera należy zapoznać się z regulaminem Kręgielni Bowling Club 

znajdującym się na stronie internetowej www. trzebnicazdroj.eu 

 


