
Aparthotel „Termy Uniejów”
ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów

www.aparthotel-termyuniejow.pl

Oświadczam, że przystępuję do programu lojalnościowego Aparthotelu**** Termy Uniejów.
Zapoznałem/am się z regulaminem programu lojalnościowego i zasadami przetwarzania danych 

osobowych oraz tożsamością administratora danych. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących 

Aparthotelu**** Termy Uniejów.

Nr karty: 

Imię: 

Nazwisko: 

tel.: 

e-mail: 

KARTA KLUBOWA 

VIP 10%

data podpis
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Oświadczam, że przystępuję do programu lojalnościowego Aparthotelu**** Termy Uniejów.
Zapoznałem/am się z regulaminem programu lojalnościowego i zasadami przetwarzania danych 

osobowych oraz tożsamością administratora danych. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących 
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Nazwisko: 
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KARTA KLUBOWA 

VIP 20%

data podpis



§ 1
Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą „Karta Klubowa VIP”.
2. Organizatorem programu jest Aparthotel**** Termy Uniejów, 99-210 Uniejów, ul. Termalna 1, 
tel. 721 001 001, e-mail: hotel@aparthotel-termyuniejow.pl.
3. Regulamin zawiera warunki programu oraz zasady uczestnictwa określone przez organizatora.

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. Do programu przystąpić mogą wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie.
2. Regulamin programu dostępny jest na życzenie w recepcji, a także na stronie internetowej 
Aparthotel**** Termy Uniejów.
3. Karta klubowa wydawana jest Uczestnikom Programu Lojalnościowego w recepcji.
4. Warunkiem przystąpienia do programu jest:
a) każdorazowe opłacenie usług noclegowych zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, 
dostępnym w recepcji lub na stronie internetowej;
b) zebranie odpowiedniej ilości punktów, kwalifikujących do przystąpienia do programu.
5. Każdy uczestnik, który zebrał odpowiednią ilość punktów, otrzymuje Kartę Klubową VIP, jako 
dowód przystąpienia do programu po wcześniejszym podpisaniu zgody i regulaminu uczestnictwa 
w programie.

§ 3
Karta klubowa

1. Karta klubowa występuje w postaci plastikowej karty, na której rewersie znajduję się logo hotelu 
oraz numer karty.
2. Karta klubowa nie jest kartą płatniczą i nie może być wykorzystywana do osiągania korzyści wyłącz-
nie w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
3. W przypadku utraty Karty nie ma możliwości jej odtworzenia. Warunkiem ponownego otrzymania 
karty jest podpisanie kolejnego przystąpienia do programu oraz odebrania nowej karty wraz 
z nowym numerem.
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§ 4
System przyznawania punktów lojalnościowych

1. Uczestnik otrzymujący Kartę klubową nabywa prawo do skorzystania 
z rabatu na usługi noclegowe przy kolejnych pobytach w hotelu.
2. Wysokość rabatów określona jest procentowo:
• 10 % na usługi noclegowe po wykorzystaniu w hotelu kwoty 10 tysięcy złotych; 
• 20 % na usługi noclegowe po wykorzystaniu w hotelu kwoty 20 tysięcy złotych.
Dodatkowo posiadanie karty daje możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów – 4 godziny gratis 
na pobyt.
3. Z rabatów określonych w Karcie klubowej można skorzystać wyłącznie przy bezpośredniej rezer-
wacji noclegu w recepcji- droga telefoniczną lub e-mailową, a także korzystając z usług noclegowych 
bez wcześniejszych rezerwacji.
4. Karta klubowa nie ma zastosowanie w przypadku rezerwacji grupowych.
5. Karta klubowa nie ma zastosowania w przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemów rezer-
wacyjnych (np. Booking.com), agencji turystycznych, czy biur podróży.
6. O fakcie posiadania Karty klubowej należy poinformować recepcję w momencie dokonywania 
rezerwacji lub w trakcie meldowania w przypadku korzystania z usług noclegowych bez wcześniej-
szej rezerwacji.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2021 r.
2. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie bądź na stronie 
www.aparthotel-termyuniejow.pl.
3. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia bądź 
zakończenia programu, o czym powiadomi Uczestników.
4. Organizator informuje, że w celu realizacji programu, nie gromadzi, ani nie przetwarza żadnych 
danych osobowych, które podlegają ochronie na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych.


