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REGULAMIN OFERTY "REKOMENDACJA"
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty promocyjnej „Rekomendacja”, zwanej dalej
Ofertą.
2. Organizatorem Oferty jest Galen Rehabilitacja Sp. z o. o. z siedzibą w Bieruniu, ul.
Jerzego 6, zwana dalej Organizatorem
3. Oferta obowiązuje w dniach 3.07-1.09.2017 r. w obu ośrodkach Galen Rehabilitacja:
w Katowicach, ul. Pijarska 1,3 oraz w Bieruniu ul. Jerzego 6.
4. Odbiorcami oferty są:
a) Rekomendujący – osoba fizyczna, będąca klientem Organizatora
b) Odbiorca Rekomendacji – osoba fizyczna, korzystająca z rekomendacji, nie będąca
dotychczas klientem Organizatora
5. Skorzystanie z Oferty jest dobrowolne.
II Warunki i zasady korzystania z Oferty
1. Rekomendujący, w zamian za skuteczną rekomendację sesji rehabilitacyjnych świadczonych
przez Organizatora otrzymuje jednorazowy rabat na sesję rehabilitacyjną indywidualną lub
standardową w wysokości 50% wartości wizyty.
2. Skuteczna rekomendacja to polecenie sesji rehabilitacyjnych świadczonych przez Organizatora,
w wyniku której Odbiorca Rekomendacji zapisze się i zrealizuje pierwszorazową wizytę
rehabilitacyjną u Organizatora.
3. Odbiorca Rekomendacji otrzymuje jednorazowy rabat na pierwszorazową sesję rehabilitacyjną
w wysokości 10%, pod warunkiem okazania uzupełnionego przez Rekomendującego
Formularza, najpóźniej bezpośrednio przed uiszczeniem opłaty za wizytę.
4. Rekomendacja musi zostać dokonana zgodnie z następującymi warunkami:
a) Rekomendacja zostanie złożona i zrealizowana w terminie obowiązywania Oferty
b) Rekomendujący wypełni odpowiedni Formularz Rekomendacji, zwany dalej Formularzem,
dostępny w siedzibie i w miejscu prowadzenia działalności Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.rehabilitacja.galen.pl, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
5. Rekomendujący może polecić usługi Organizatora większej ilości Odbiorcom Rekomendacji,
a Rabat przysługuje mu za każdą skuteczną Rekomendację. W takim wypadku każda
Rekomendacja upoważnia Rekomendującego do uzyskania rabatu na każdą sesję
rehabilitacyjną z osobna.
6. Rabat 50% dla Rekomendującego nie obejmuje pakietów wizyt, jedynie pojedynczą sesję
rehabilitacyjną indywidualną lub standardową.
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7. Rekomendacja nie zobowiązuje Odbiorcy Rekomendacji do zrealizowania pierwszorazowej
sesji rehabilitacyjnej u Organizatora.
8. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, czy indywidualnymi rabatami.

III Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.rehabilitacja.galen.pl oraz w punkcie
rejestracji w ośrodkach organizatora w Bieruniu i w Katowicach.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.07.2017 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych
przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie
każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Organizatora oraz udostępniana w formie
pisemnej informacji w punkcie rejestracji.
4. Korzystając z Oferty Odbiorca potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w
regulaminie
5. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
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