
 
 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERA PROMOCYJNEGO 
 
 
1. Voucher ważny jest od dnia zakupu do 31.12.2020. Kwota wskazana na kuponie może zostać 

wykorzystana na dowolne usługi z oferty Akademii zabawy i edukacji Wykrzyknik. Voucher można 
zrealizować w dowolnym momencie.  

2. Voucherem można „opłacić” kilka rożnych usług, aż do wykorzystania całej jego wartości. 
Wartość ta będzie  każdorazowo pomniejszana o cenę wybranej usługi. Środki pozostałe do 
wykorzystania można sprawdzić w recepcji Akademii. 

3. Środki dostępne na koncie Zamawiającego pomniejszane są o całość kwoty należnej za wybraną 
usługę. Nie ma możliwości zapłaty za usługę częściowo Voucherem, a częściowo gotówką/kartą. 
Wyjątkiem są usługi o wartości przewyższającej wartość Vouchera lub sytuacja, gdy kwota 
pozostała na koncie Zamawiającego jest mniejsza niż wartość wybranej usługi. 

4. Voucher zostanie przesłany Zamawiającemu drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty na 
koncie Organizatora.  

5. Po dokonaniu zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualny numer zamówienia. Numer ten 
należy zachować i okazać Organizatorowi za każdym razem gdy płatność ma być realizowana przy 
pomocy Vouchera. 

6. Voucher wystawiany jest imiennie, na dane podane przez Zamawiającego. Organizator zastrzega 
sobie prawo do weryfikacji danych osoby posługującej się Voucherem. 

7. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora o ewentualnej zmianie osoby 
uprawnionej do skorzystania z Vouchera i przekazania jego danych w celu uaktualnienia kuponu 
niezbędnego do skorzystania z promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji 
danych osoby posługującej się Voucherem. 

8. Zmiana danych osoby uprawnionej nie wpływa na ilość środków pozostałych do wykorzystania. 
Pozostała do wykorzystania kwota przypisana jest do danego numeru zamówienia. 

9. Kwota wpłacona przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy 
wykorzystanie Vouchera jest niemożliwe z winy Organizatora.  

10. Zakup vouchera uprawnia klienta do 5% rabatu na usługi takie jak: urodziny, nocowiska, 
półkolonie. Rabat nie łączy się innymi rabatami i promocjami. Rabaty nie sumują się. Rabat 
przestaje obowiązywać w momencie wykorzystania środków dostępnych na koncie 
Zamawiającego lub z upływem ważności Vouchera.  

11. Z promocji można skorzystać po opłaceniu całości Kwoty – tj. 300zł na konto Organizatora.   
12. Voucher na usługi nie łączy się z innymi promocjami, w tym z promocyjnym Voucherem 

Urodzinowym. 
13. Organizator umożliwia opłatę Voucherem za Przyjęcie Urodzinowe. Kwota całkowita Przyjęcia 

zostanie pomniejszona o środki pozostałe na koncie Zamawiającego w dniu Przyjęcia. 
14. Posiadanie Vouchera nie zwalnia Zamawiającego z wpłaty zadatku wymaganego przy rezerwacji 

Przyjęcia Urodzinowego. 
15. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin, a także zajęć regularnych i innych 

usług z oferty,  zawarte na stronie internetowej www.wykrzyknik.edu.pl i w placówce stanowią 
integralną część regulaminu.   

16. W wyjątkowych okolicznościach Organizator umożliwia przeniesienie zadeklarowanej wcześniej  
opłaty Voucherem. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o 
konieczności takiej zmiany. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. 

17. Zakup Vouchera jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 
 


