
 
 

 

REGULAMIN PROMOCJI – SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„WEEKEND ODPOCZYNKU Z DTS” 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja – sprzedaż premiowa organizowana jest pod nazwą „WEEKEND ODPOCZYNKU Z DTS” i 

zwana dalej "Promocją". 

2. Sprzedaż promocyjna trwa w terminie od 1/02/2022 r. do 31/12/2022 r. lub do wyczerpania 

zapasów, obejmuje: czas rejestracji Uczestników, przyznawanie nagród oraz okres reklamacyjny. 

3. Rozliczanie promocji następuje najpóźniej w ostatnim dniu trwania promocji do godz. 16:00. Odbiór 

nagród może odbyć się bezpośrednio w siedzibie DTS System Sp. z o.o. lub w Oddziałach 

maksymalnie do  13 stycznia 2023 r. W przypadku wcześniejszego uzgodnienia, Organizator prześle 

nagrodę na swój koszt kurierem na podany przez Uczestnika adres. 

4. Organizatorem promocji jest DTS System Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin, wpisana przez 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336083, oraz do 

Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr REGON 432286140, 

posiadająca NIP 946-23-19-404, zwana dalej „Organizatorem”. 

5. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski. 

6. Regulamin ustala zasady Promocji oraz określa prawa i obowiązki uczestników. 

7. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu oraz ich akceptacja. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez wskazywania 

uzasadnienia. 

9. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią 

pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku w 

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 z późń. 

zmianami). 

10. Promocja pod nazwą „WEEKEND ODPOCZYNKU Z DTS” dotyczy wszystkich produktów marki DAHUA 

TECHNOLOGY i łączy się wyłącznie z promocjami organizowanymi przez DTS System. 

 

 



 
 

§2  

WARUNKI PROMOCJI 

1. Z Promocji może skorzystać osoba  fizyczna lub osoba prawna  prowadząca  działalność  

gospodarczą, zarówno w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, jak i w dniu odbioru nagród 

przyznanych w ramach Promocji,  będąca instalatorem lub firmą, który/która dokonuje zakupów w 

firmie DTS System Sp. z o.o. 

2. Aby wziąć udział w promocji należy w dniach od 1/02/2022 r. do 31/12/2022 r. zakupić produkty 

marki DAHUA TECHNOLOGY (zwane dalej „produktami promocyjnymi”) w 3 promocjach 

kwartalnych organizowanych DTS System oraz zalogować się na stronie 

https://program.partnerski.dts-system.pl.  

3. Warunki zakupów i udziału w promocjach kwartalnych ustalane są indywidualnie na podstawie 

odrębnych regulaminów sprzedaży promocyjnej. 

4. Z jednej firmy może być zalogowana tylko 1 osoba. Zalogowania można dokonać w dowolnym 

momencie trwania promocji, przed datą jej zakończenia. 

5. Za zebranie w 3 promocjach kwartalnych co najmniej ilości punktów na poziomie m.in. IV progu 

daje Uczestnikowi prawo do odbioru nagrody określona w §3 pkt. 1. 

6. Odbioru nagrody mogą dokonać osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją firmy, osoby 

posiadające pełnomocnictwo szczególne do odbioru nagrody lub osoby, na które została dokonana 

rejestracja na stronie https://program.partnerski.dts-system.pl. 

7. Zakup produktów promocyjnych musi być udokumentowany fakturą VAT. 

8. Wyłącza się możliwość dokonania zwrotu zakupu produktów promocyjnych. 

9. Wyłącza się możliwość dokonywania zakupów produktów objętych Promocją w oparciu o 

specjalne warunki rabatowe. 

 

§3 

NAGRODY 

1. Przy spełnieniu warunków promocji określonych w §2 Uczestnikowi Promocji przysługuje nagroda 

w postaci vouchera o wartości 2 500 zł netto na pobyt w 1 z niżej wymienionych Hoteli w cenie 1 

złotych netto. Do ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.  Uczestnik ma prawo wybrania 

nagrody. 

 

LP. NAZWA LOKALIZACJA 

I Odyssey ClubHotel Wellness & SPA***** Dąbrowa 3, k. Kielc, 26-001 Masłów 

https://program.partnerski.dts-system.pl/


 
 

II Hotel BoniFaCio SPA&Sport Resort Kępa 84, Sochocin, 09-110 Sochocin, Polska 

III Hotel Beskidzki Raj *** Wellness & SPA 
Stryszawa 667, 34-205 Stryszawa / Zawoja 
Przysłop 

 

2. Pula nagród jest ograniczona. 

3. Każda nagroda składać będzie się m.in.: 

LP. NAZWA PAKIET 

I 
Odyssey ClubHotel 
Wellness & SPA***** 

✓ dwa noclegi w pokojach lub apartamentach z tarasami, 
✓ codziennie wyśmienite śniadania w formie bufetu 
✓ codziennie kolacje * 
✓ bon o wartości 100 zł do wykorzystania w SPA (na pokój) 
✓ codzienny relaks w ekskluzywnym świecie basenów i saun, a w 

nim: 
✓ basen zewnętrzny o pow. 100 m2 z podgrzewaną wodą i wido-

kiem 
✓ na panoramę miasta (w sezonie), 
✓ basen rekreacyjny o pow. 200 m2 z masażami podwodnymi i 

pięknym widokiem 
✓ na panoramę świętokrzyską, *wanna SPA, 
✓ grota z basenem solankowym z wodą o temp. 35 °C zawierającą 

lecznicze 
✓ sole mineralne, 
✓ duża klasyczna sauna fińska z panoramicznym oknem, 
✓ sauny i łaźnie, 
✓ wewnętrzne oraz zewnętrzne (w sezonie) słoneczne tarasy z le-

żakami i hamaki 
✓ w brzozowym zagajniku, 
✓ dla aktywnych - siłownia, sprzęt do ćwiczeń aerobowych, kije 

trekkingowe i nordic walking, 
✓ sala klubowa ze stołem do tenisa stołowego i bilardem, 
✓ możliwość wypożyczenia odpłatnie rowerów 
✓ bezpłatny internet bezprzewodowy. 

II 
Hotel BoniFaCio 

SPA&Sport Resort 

✓ Pokój 2-os Superior 

✓ nocleg ze 2 śniadaniami 

✓ kolację Szefa Kuchni lub w formie bufetu (w zależności od do-

stępnej w danym dniu opcji) 

✓ dostęp do strefy basenowej 

✓ dostęp do strefy wellness (od lat 16), a w niej:  

✓ strefa marokańska z sauną suchą i parową, bicze szkockie, base-

niki Kneippa, łóżko hammam.  

✓ strefa skandynawska z milionem bąbelków z jacuzzi, prysznic 

wrażeń i pokój relaksu z tężnią solankową, koloroterapią oraz 

muzykoterapią 

✓ udział w weekendowych zajęciach rekreacyjno-sportowych (wg. 

agendy na dany weekend) 

✓ korzystanie z siłowni Technogym (od lat 16) 



 
 

✓ parking 

✓ wi-fi 

III 
Hotel Beskidzki Raj 
*** Wellness & SPA 

✓ Dwa noclegi w pokoju 2 osobowym typu Standard 

✓ Dwa śniadania 

✓ Jedna kolacja z kieliszkiem wina 

✓ Jedna obiadokolacja standard * 

✓ Dwa wejścia do strefy Wellness (jednorazowy wstęp na każdą 

dobę na max 3h każdorazowo) - dzieci do lat 11 mogą przebywać 

do godziny 19:00 

✓ Relaks w grocie solnej z kieliszkiem wina 

✓ 1 zabieg SPA do wyboru: peeling ciała 50 min. / masaż relaksa-

cyjny 50 min./ masaż klasyczny 50 min.** 

✓ 1 zabieg SPA: suchy masaż wodny Hydro Jet 20 min.** 

✓ 1h gry w kręgle na 1 torze (do 8 osób na 1 torze) 

✓ Internet Wifi 

✓ Monitorowany parking 

 

obiadokolacja składa się z 3 dań: zupy, dania głównego, deseru + 

wody, w formie bufetowej lub serwowanej, w zależności od obłoże-

nia 

** konieczna wcześniejsza rezerwacja 

4. Ostateczny kształt nagrody zostanie uzgodniony indywidualnie z Uczestnikami promocji, aby spełnić 

ich oczekiwania. 

5. Warunki wykorzystania vouchera w wybranych miejscu reguluje wewnętrzny regulamin danego 

hotelu. 

6. W przypadku braku dostępności nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród na 

inne dostępne na rynku, o parametrach nie gorszych niż pierwotnie określone nagrody. 

7. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Organizator. Reguły przyznawania nagród określa niniejszy 

Regulamin. 

8. Organizator ma prawo wstrzymać wydawanie nagród w przypadku jakichkolwiek 

przeterminowanych płatności nagrodzonych Uczestników, względem Organizatora do czasu ich 

całkowitego uregulowania. Uregulowanie przez Uczestnika przeterminowań powinno nastąpić 

najpóźniej w dniu zakończenia Promocji, określonym w §1 pkt. 2. 

9. Odebranie nagrody musi zostać potwierdzone czytelnym podpisem na protokole odbioru nagrody, 

który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

10. Nagrody  nie  podlegają zamianie  na  inne  nagrody  rzeczowe, z wyłączeniem sytuacji określonej w 

§3 pkt. 3,   ani  na  ich równowartość pieniężną. 

 



 
 

§3 

SKŁADANIE REKLAMACJI 

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia 

upływu terminu do składania zgłoszeń do Promocji, określonego w §1 pkt. 2. Reklamacje zgłoszone 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika/nazwę Uczestnika, 

dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Promocji 

zostanie powiadomiony pisemnie o decyzji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www.dts-system.pl. 

2. W przypadku złożenia przez Uczestnika Promocji reklamacji zakupionych Produktów Promocyjnych 

i jej pozytywnego rozpatrzenia przez Organizatora, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu 

zakupionych Produktów Promocyjnych otrzymanej nagrody w stanie niepogorszonym lub zwrotu 

równowartości nagrody. 

3. Zwrot nagrody, o której mowa w pkt. 2 nie jest wymagany w przypadku ponownego zakupu przez 

Uczestnika Promocji Produktów Promocyjnych w takiej samej ilości, jak produkty promocyjne, po 

cenie obowiązującej w dniu dokonania zakupu nowych produktów. 

4. Obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji nagród, ciąży na beneficjentach nagród. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji. O wyczerpaniu puli 

nagród lub o skróceniu czasu trwania Promocji, Organizator poinformuje za pośrednictwem 

Przedstawicieli Handlowych lub pocztą elektroniczną. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla Organizatora. 

8. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

9. Niniejsza Promocja może łączyć się z innymi promocjami DAHUA TECHNOLOGY, jednak decyduje 

o tym Organizator. 

  

§5 



 
 

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE 

1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  

takich  danych  oraz  uchylenia  Dyrektywy  95/46/WE  (Ogólne Rozporządzenie  o  Ochronie  

Danych -RODO)   (Dz.   Urz.   UE.   L   Nr   119,   Str.   1).  

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest 

Organizator. 

3. Dane  osobowe  Uczestnika  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  Promocji,  przyznania Nagrody, 

na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na ich 

przetwarzanie, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  

roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu 

przedawnienia możliwych roszczeń. 

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: 

a. pracownicy i współpracownicy Administratora 

b. instytucje skarbowe w celu sprawozdawczości z przeprowadzenia Promocji. 

6. Uczestnik  ma  prawo  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Uczestnik  ma  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania danych  osobowych  w celu 

wskazanym w ust. 2. 

8. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Uczestnik  ma  prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny.  Konsekwencją  niepodania  tych danych 

będzie brak możliwości przystąpienia przez Uczestnika do Promocji i brania udziału w Promocji. 

  



 
 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Promocji  – Sprzedaży premiowej 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY 

 W RAMACH PROMOCJI – SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„WEEKEND ODPOCZYNKU Z DTS” 

 

Nazwa klienta  

Nagroda  

Imię i Nazwisko odbierającego  

 

 

Oświadczam, że odebrałem w ramach sprzedaży premiowej przyznaną nagrodę. 

 

 

  ...................................................   ..................................................  

 Data  Czytelny podpis 


