
Warunki Promocji „Black Weekend”

(dalej również: „Warunki Promocji”)

W dniach 25-27.11.2022 Organizator umożliwia Klientom skorzystanie z dodatkowej
promocji, obejmującej udzielenie rabatu w wysokości 50%, liczonej od regularnej (nie
obniżonej) ceny produktu na karnet narciarski Dzienny + Wieczorny (1 dzień) ważny na
dowolnej stacji Grupy Pingwina: Czarny Groń w Rzykach, Słotwiny Arena w Krynicy
Zdroju, Kasina Ski w Kasinie Wielkiej, Skolnity w Wiśle, Kurza Góra w Kurzętniku (Mazury)
lub na karnet 4 godzinny ważny na jednej wybranej podczas zakupu stacji Grupy Pingwina
Czarny Groń w Rzykach, Słotwiny Arena w Krynicy Zdroju, Kasina Ski w Kasinie Wielkiej,
Skolnity w Wiśle, Kurza Góra w Kurzętniku (Mazury) w sezonie 2022/2023.

Do niniejszej promocji stosuje się odpowiednio postanowienia poniższych Warunków
Promocji „Black Weekend”.

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Black Weekend” określają zasady
funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady
korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także
obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem Promocji jest "Black Weekend" jest:

a) Czarny Groń sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzykach, oś. Praciaki 91, 34-125 Sułkowice,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000433453, NIP: 5512615606, REGON: 122661030; adres do
korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej:
recepcja@czarnygron.pl

b) Kasina Ski sp. z o.o. z siedzibą w Kasinie Wielkiej, Kasinie Wielkiej 672, 34-741
Mszana Dolna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137632, NIP: 7342937067, REGON:
492833701; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej:
biuro@kasinaski.pl

c) Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Zdrój, ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica
Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru



Sądowego pod numerem KRS: 0000107928, NIP: 8732315859; adres do korespondencji
tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: recepcja@slotwinyarena.pl

d) Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku przy ul. Kurzej 1, kod pocztowy 13-306,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000513566, REGON 281599890, NIP 7412127392; adres do korespondencji tradycyjnej:
jw., adres do korespondencji mailowej: kontakt@kurzagora.pl

e) Skolnity sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle przy ul. 1-go Maja 61, kod pocztowy 43-460,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000389434, REGON 241920320, NIP 5482645961; adres do korespondencji
tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: info@skolnity.pl

3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym E-skipass. Sklep Internetowy
dostępny pod adresem https://grupapingwina.e-skipass.pl/, prowadzony jest przez
E-SKIPASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000465088, NIP: 5130235158, adres miejsca wykonywania działalności i adres do
doręczeń: Wola Filipowska, ul.Chrzanowska 75 32-065 Krzeszowice, adres poczty
elektronicznej (e-mail): biuro@e-skipass.pl, tel. 661 599 991.

W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji
stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na
zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie
Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę Produktu wskazanego
na podstronie:https://grupapingwina.e-skipass.pl/ (dalej również: „Przedmiot Promocji”).

2. Promocja obowiązuje od 25.11.2022 r. godzina 00:00 do 27.11.2022r. godzina 23:59
(dalej również: „Czas Trwania Promocji”).

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach
Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza
uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez
Klienta, w tym kosztów dostawy).

4. VOUCHER - potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem,
przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi odbiór w kasie Obiektu
karnetu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.
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5. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:

a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;

b) dodać Produkty biorące udział w Promocji do Koszyka;

c) utworzyć konto lub zalogować się oraz dokonać zakupu;

d) pobrać voucher z konta e-skipass.

e) papierowy voucher należy wymienić na karnet w kasie wybranego ośrodka Grupy
Pingwina: Czarny Groń w Rzykach, Słotwiny Arena w Krynicy Zdroju, Kasina Ski w Kasinie
Wielkiej, Skolnity w Wiśle, Kurza Góra w Kurzętniku (Mazury) w sezonie narciarskim
2022/2023. Karnet jest karnetem 1 dniowym z jazdą wieczorną lub karnetem 4 godzinnym
i obowiązuje w dniach i standardowych godzinach otwarcia stacji narciarskiej, wyłączając
przerwę na ratrakowanie oraz imprezy specjalne tj.m.in. Sylwester lub After Sylwester.

f) po dokonaniu zakupu karnetu 4 godzinnego Kurza Góra nie ma możliwości wymiany
vouchera na karnet w pozostałych lokalizacjach.

6. W ramach Promocji cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji
w Sklepie Internetowym oraz Sklepie Stacjonarnym zostanie pomniejszona o wysokość
objętą Przedmiotem Promocji, tj.:

a) -50% liczone od regularnej (nieobniżonej) ceny produktu;

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami
promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w
Sklepie Internetowym.

9. Zakup produktów nie jest ograniczony ilościowo.

10. Zakup Karnetu/Vouchera/Biletu realizowany jest natychmiast.

11. Płatności za Karnety można dokonywać poprzez Dotpay. Po wypełnieniu danych do
przesyłki i wybraniu banku, następuje przekierowanie na stronę banku klienta, skąd
dokonywany jest przelew. .

12. Do zakupów stosuje się ogólny Regulamin Sprzedaży Online dostępny na stronie:
https://e-skipass.pl/pages/page/81/regulamin-internetowej-sprzedazy-e-skipass.html

13. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny
środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

14. Zakupiony Voucher/Bilet po wymianie w kasie na właściwy karnet nie może być
odsprzedawany osobom trzecim. Karnety są personalizowane przez system i podlegają
późniejszej kontroli. Naruszenie tej zasady skutkuje zablokowaniem karnetu przez system.

III. Reklamacje



1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w
szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@e-skipass.pl, Wola Filipowska,
ul.Chrzanowska 75 32-065 Krzeszowice.

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska
Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a
także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych
Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

1.Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL:
grupapingwina.pl/black-weekend

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku
zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania
Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników
Promocji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub
technologicznymi;

c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi
lub technologicznymi

d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu,
poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora
dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst
jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie
grupapingwina.pl/black-weekend.

5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i
umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.
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