
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PUBQUIZ

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia
oraz udziału w Programie Lojalnościowym PubQuiz, zwanym dalej „Programem”,
adresowanym do uczestników gry PubQuiz.
Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania punktów lojalnościowych
w związku z udziałem w grze PubQuiz.

2. Organizatorem Programu jest Next Enter sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul.
Wojska Polskiego 8/34, 85-171 Bydgoszcz., NIP: 9532783102, REGON: 388597230, zwana
dalej „Organizatorem”, który zarządza Programem.

3. W Programie mogą brać udział uczestnicy gry PubQuiz, będący pełnoletnimi osobami
fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej „Uczestnikami”.

4. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do odwołania.

5. Korzystając z Programu, Uczestnik akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu,
dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

6. Punkty lojalnościowe można odbierać za bilety zakupione na Rozgrywki jedynie za
pośrednictwem strony www.pubquiz.pl/sklep, które są organizowane i
prowadzone przez firmę Next Enter sp. z o.o.

§ 2. Warunki przystąpienia do programu

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest założenie i aktywowanie konta na stronie
www.pubquiz.pl.
2. Uczestnictwo w Programie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Udział w Programie jest dobrowolny.
4. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
5. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę aktywowania konta na stronie
www.pubquiz.pl.
6. Promocja łączy się z rabatem obowiązującym za zakup większej liczby biletów poprzez
stronę www.pubquiz.pl/sklep.

§ 3. Punkty lojalnościowe, ich wydawanie oraz kod rabatowy.

1. Organizator przyznaje jeden punkt lojalnościowy za każdą wydaną złotówkę w sklepie na
stronie www.pubquiz.pl/sklep.
2. Powrotna wymiana punktów na gotówkę jest niemożliwa.
3. Punkty przyznawane są pod warunkiem opłacenia wpisowego online poprzez
zarejestrowane konto na stronie www.pubquiz.pl
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4. Aby otrzymać punkty lojalnościowe należy być zalogowanym.
5. Uczestnik Programu, w zamian za 210 zebranych punktów otrzyma rabat w wysokości
25% na opłacenie wpisowego poprzez stronę www.pubquiz.pl/sklep.
Za 420 punktów Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 50% na opłacenie wpisowego
poprzez stronę www.pubquiz.pl/sklep.
Za 630 punktów Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 75% na opłacenie wpisowego
poprzez stronę www.pubquiz.pl/sklep.

6. Jeden kod można wykorzystać tylko na jeden zakup poprzez stronę
www.pubquiz.pl/sklep.
7. Otrzymane kody nie łączą się ze sobą.
8. Kod rabatowy można wykorzystać po dodaniu produktu do koszyka. W kolejnym etapie
(„zamówienie”) widnieje miejsce, w którym należy wpisać kod.
9. Dany kod można wykorzystać przed 90 dni. Dokładna data będzie określona w mailu
10. Kod zostaje automatycznie wysłany na adres mailowy, na który zostało założone konto
na stronie www.pubquiz.pl.
11. Nie ma możliwości przepisywania punktów z jednego konta na inne tego samego
właściciela oraz przesyłania punktów innemu użytkownikowi.
12. W momencie wykonania zwrotu za zakupione bilety (zgodnie z Regulaminem sklepu
PubQuiz) punkty są automatycznie wycofywane z salda punktów danego użytkownika.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w
niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o
Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w
każdym czasie, w tym do wydłużenia bądź skrócenia okresu trwania Programu. O takiej
zmianie Uczestnicy Programu zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez
udostępnienie Regulaminu na stronach internetowych www.pubquiz.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.pubquiz.pl

5. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać mailowo na adres: sklep@pubquiz.pl
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