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Regulamin akcji promocyjnej 
„LATO 2021 – PROMOCJA – BESKIDY” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki promocji „LATO 2021 – 
PROMOCJA – BESKIDY” na usługi na terenie Beskidów (powiat bielski, żywiecki, pszczyński, 
miasto Bielsko-Biała oraz Istebna, Wisła, Ustroń oraz Brenna) w woj. Śląskim.  

2. Organizatorem promocji jest towarzyszenie „Region Beskidy” z siedzibą w Bielsku-Białej 

przy ul. Widok 18/1-3. 

3. Stowarzyszenie „Region Beskidy” jest podmiotem zarządzającym Polską Marką 

Turystyczną Beskidy. 

4. Promocja dotyczy możliwości skorzystania z gratisowych usług turystycznych na obszarze Marki 

Turystycznej Beskidy (część śląska) tj. 

a. Zwiedzanie jaskiń beskidzkich, 

b. Wyjazd samochodem terenowym na wschód słońca na Skrzyczne, 

c. Wyjście w góry na zachód słońca, 

d. Wypożyczenie kajaka lub deski SUP na Jeziorze Żywieckim, 

e. Zajęcia jogi na deskach SUP na Jeziorze Żywieckim, 

f. Wschody/zachody słońca na deskach SUP na Jeziorze Żywieckim, 

g. Wycieczki tematyczne w formie spaceru po Bielsku-Białej z Przewodnikiem, 

h. Zwiedzanie schronu bojowego „Wędrowiec” w Węgierskiej Górce z 

audioprzewodnikiem , 

i. Zwiedzanie schronu bojowego „Wędrowiec” w Węgierskiej Górce z przewodnikiem 

, 

j. Atrakcje góry Szyndzielnia, 

k. Zwiedzanie Muzeum regionalnego „Na Grapie” w Jaworzynce. 

5. Warunkiem skorzystania z promocji jest spełnienie warunków promocji.    
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. 
7. Promocja obowiązuje w okresie od 9 lipca – 15 września 2021 r w godzinach w terminach 

dostępnych na stronie www.beskidy.travel. 

8. Regulamin promocji dostępny jest na stronach:  

www.slaskie.travel, www.beskidy.travel. 

 

 
§ 2 

Warunki i zasady promocji 

 
1. Aby skorzystać z promocji należy w czasie jej trwania:  

1.1 Zarezerwować minimum 3 noclegi w dowolnym obiekcie noclegowym, 
zlokalizowanym na obszarze Marki Turystycznej Beskidy (dotyczy Miasta Bielska-Białej 

oraz powiatów: żywieckiego, bielskiego i pszczyńskiego oraz Istebnej, Wisły, Ustronia 

oraz Brennej) w terminie od 9 lipca - 15 września 2021 r.  

http://www.slaskie.travel/
http://www.beskidy.travel/
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1.2 Aby skorzystać z promocji na gratisowe usługi turystyczne należy udokumentować 

pobyt w obiekcie noclegowym (minimum 3 noclegi): paragonem, rachunkiem lub 

fakturą VAT z podanym terminem noclegów albo potwierdzeniem rezerwacji 
wystawionym przez obiekt noclegowy na formularzu będącym załącznikiem do 

niniejszego regulaminu lub wg jego wzoru. 

1.3. Wybrać ofertę oraz dokonać jej rezerwacji przez panel rezerwacyjny. Terminy 
dostępne są w kalendarzu rezerwacji. Informacja o akcji wraz z ofertami dostępna jest pod 
linkiem: https://slaskie.travel/article/1020070/oferty-promocyjne-lato-2021-beskidy 

1.4 Wypełnić formularz rezerwacyjny, podając swoje dane kontaktowe oraz załączając 
potwierdzenie rezerwacji z obiektu noclegowego (paragon, rachunek, faktura VAT albo 
potwierdzenie rezerwacji, dopuszczalne formaty: pdf, jpg, png).  

1.5 Przesłać formularz w formie online. Po weryfikacji zgłoszenia uczestnik akcji otrzyma 
potwierdzenie rezerwacji w formie email oraz sms na co wyraża zgodę. 

1.6. Ostateczne potwierdzenie udziału - na 48 godzin przed wycieczką uczestnik otrzyma 
przypomnienie z prośbą o ostateczne potwierdzenie Twojego udziału. Brak potwierdzenia 
udziału na 48 godzin przed realizacją atrakcji oznacza rezygnację z oferty. Niewykorzystane 
miejsce wraca wtedy do puli rezerwacji i jest ponownie dostępne.   

2. Oferty w ramach promocji są ilościowo ograniczone – decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. W przypadku części atrakcji wymagana jest minimalna liczba zgłoszeń, aby atrakcja się 
odbyła np. w przypadku wyjazdu samochodem na Skrzyczne na wschód słońca – 
wymagane zgłoszenie 4 osób (ewentualnie istnieje możliwość realizacji wyjazdu za 
dopłatą), szczegóły każdej oferty dostępne na stronie www.beskidy.travel. 

4. Uczestnictwo w promocji może być wykorzystane tylko przez uprawnioną osobę 
dokonującą rezerwacji. Zakazane są sprzedaż uczestnictwa w promocji innej osobie, jego 
darowanie bądź jakakolwiek inna forma jej obrotu. 

5. Niewykorzystany gratis promocyjny wraca do puli darmowych atrakcji promocyjnych w 
systemie rezerwacyjnym.  

6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4. nie będą w żadnej formie gromadzone, kopiowane 
ani skanowane.  

 
 

§ 3 
Dane osobowe 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Region Beskidy” oraz Śląska 

Organizacja Turystyczna zwani dalej „Administratorami”. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: rafal@slaskie.travel  

3. Uczestnik biorąc udział w promocji akceptuje politykę prywatności dostępną pod linkiem:  
https://slaskie.travel/staticcontent/1008455 

 
 
 

mailto:rafal@slaskie.travel
https://slaskie.travel/staticcontent/1008455
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§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 
promocji „LATO 2021 – PROMOCJA – BESKIDY”. Wszelkie treści zawarte w materiałach 
reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

3. Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w 
niniejszym Regulaminie.  

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 lipca 2021 r. 
5. Organizator ma prawo do wstrzymania akcji promocyjnej w następstwie ewentualnego 

ogłoszenia lockdownu z powodu COVID.  
6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmieniony 

regulamin obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez 
opublikowanie na stronie  www.beskidy.travel

http://www.beskidy.travel/
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