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REGULAMIN PROMOCJI ,,First Minute” 

§1  Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem promocji o nazwie ,,First Minute” (zwanej dalej „Promocją”) jest firma PortaSki Krzysztof 

Portasiewicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. 

Kaletnicza, nr 5A, 04-445 Warszawa, posiadająca NIP 9521823944, REGON 380237288 wpisana do Krajowego 

Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego pod nr 20026, (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Czas obowiązywania Promocji: od dnia 15.07.2019r. do 31.08.2019r. 

3. Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

www.portaski.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

 

§2 Warunki Uczestnictwa w promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient, będący osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, 

osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, 

która w terminie obowiązywania Promocji zawarła pisemnie umowę o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu 

art. 4 pkt 3 Ustawy,  o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu i w związku tym zechce skorzystać z rabatów Promocji 

wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu („Uczestnik”). 

2. Promocja dotyczy wszystkich imprez turystycznych odbywających się sezonie 2019/2020 

3. W okresie obowiązywania promocji, Uczestnik otrzymuje rabat od pierwotnej łącznej ceny imprezy turystycznej w 

wysokości 200zł przy zakupie imprezy turystycznej dla jednej Rodziny, niezależnie od liczby osób w Rodzinie. Jedna 

Rodzina jest równoważna z rezerwacją jednego pokoju. 

4. W przypadku rezerwacji większej liczby pokoi, Uczestnik otrzymuje rabat od pierwotnej łącznej ceny imprezy 

turystycznej w wysokości 200zł na każdy zarezerwowany pokój. 

5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora. 

 

§3  Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w 

materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią 

lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób 

niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest 

niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie 

postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w 

szczególności Kodeks cywilny. 

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.  

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.07.2019r. 

http://www.portaski.pl/

