REGULAMIN PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA ANIKINO
1. W celu przystąpienia do Programu, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
ź wypełnić formularz przystąpienia do Programu Stałego Klienta Anikino dostępny w kasie Anikino,
ź kupić karnet na wejścia do Anikino,
ź zorganizować urodziny w Anikino
ź wziąć udział w półkolonii.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest otrzymanie Karty Stałego Klienta Anikino. Każda Karta
posiada unikatowy numer i stanowi indywidualną własność Rodziców lub Opiekunów Prawnych Uczestnika
Programu.
3. Uczestnik Programu może zbierać punkty, które są gromadzone na koncie Karty Stałego Klienta Anikino,
za nabycie usług objętych Programem, które będą uprawniały do otrzymania Rabatów określonych w
punkcie 8.
4. Punkty przyznawane są według poniższej tabeli:
usługa

punkty

Turnus półkolonii

30

Urodziny w Anikino

70

Uczestniczenie w urodzinach w Anikino (po okazaniu zaproszenia)

20

Wejście indywidualne

2

Punkty nie są wymieniane na gotówkę.
5. Poszczególne punkty ważne są przez 18 miesięcy od dnia ich otrzymania, po czym ulegają anulowaniu
bez możliwości ich przywrócenia.
6. Punkty za udział w półkolonii zostaną aktywowane po 5 dniach kalendarzowych od dnia zakończenia
ostatniego turnusu danej półkolonii.
7. Punkty gromadzone na Karcie Stałego Klienta Anikino są wymieniane na rabaty według poniższej tabeli:

Punkty

Rabat

30

30 złotych rabatu na turnus półkolonii

50

50 złotych rabatu na zabawę z Animatorem przy organizacji przyjęcia urodzinowego w Anikino
(z wyłączeniem sobót)

80

15 % rabatu od ceny pakietu klasycznego lub kolorowego bez kosztów poczęstunku
i Animatora*

130

50 złotych rabatu na animatora przy organizacji przyjęcia urodzinowego w Anikino (z
wyłączeniem sobót)
+
15 % rabatu od ceny pakietu klasycznego lub kolorowego bez kosztów poczęstunku i Animatora*

okazanie karty

2 złote rabatu od ceny każdego indywidualnego blatu wstępu
lub
10% zniżki na wypożyczenie dowolnego stroju karnawałowego.

* (W przypadku posiadania również Anikonów uprawniających
do zniżki brana pod uwagę jest korzystniejsza promocja)
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8. Nie ma możliwość sumowania Rabatów.
9. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Programie.
10. Punkty i prawa związane z Programem przypisane są do jednego Uczestnika i nie mogą być
przekazywane pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników.
11. Uczestnik Programu ma możliwość sprawdzenia aktualnego stanu swojej Karty Stałego Klienta Anikino
w siedzibie ﬁrmy lub kontaktując się telefonicznie z biurem Anikino.
13. W przypadku nieposiadania przy sobie Karty Stałego Klienta Anikino, gromadzenie punktów może
nastąpić po potwierdzeniu danych osobowych Uczestnika Programu.
13. Okazanie Karty Stałego Klienta Anikino niezbędne jest podczas realizacji zgromadzonych punktów
celem uzyskania Rabatu.
14. Aby skorzystać z rabatu podczas płatności przelewowej należy w tytule przelewu podać 6 ostatnich cyfr
numeru Karty Stałego Klienta Anikino.
15. W przypadku utraty Karty Stałego Klienta Anikino, Uczestnik proszony jest o powiadomienie o
zdarzeniu Anikino Sp. z o.o. mailowo. Anikino nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
utraty Karty Stałego Klienta Anikino przez Uczestnika, w tym za użycie tej Karty przez osoby nieuprawnione.
16. Karta Stałego Klienta Anikino przestaje być aktywna po rezygnacji Uczestnika z Programu, najpóźniej w
ciągu 7 dni roboczych od doręczenia rezygnacji do Anikino lub po ukończeniu przez Uczestnika Programu
13 roku życia.
17. Rezygnacja Uczestnika z Programu powoduje anulację i utratę niewykorzystanych punktów.
18. W Formularzu przystąpienia do Programu Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Anikino – Anikino Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-443), ul. Nieduża 4 na
potrzeby uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Anikino i dodatkowo może wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Anikino dla celów marke n owych.
19. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
RODO z dnia 25.05.2018r.
20. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich zmiany oraz
żądania usunięcia.
21. Zmiana danych osobowych odbywa się poprzez wypełnienie i odesłanie do Anikino Formularza zmiany
danych osobowych, dostępnego w kasie Anikino. Anikino dokona zmiany zgłoszonych danych osobowych
najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia zgłoszenia.
22. Anikino zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu.
23. Anikino zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.anikino.pl.
24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).
25. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lutym 2018 roku.

