
 

Regulamin korzystania z bonów podarunkowych 

w Centrum Kreatywnego Rozwoju 
 

1. Centrum Kreatywnego Rozwoju posiada w swojej ofercie bony podarunkowe. 

2. Zasady korzystania z bonów podarunkowych Centrum Kreatywnego Rozwoju określa ten 

Regulamin oraz zastosowania ma Regulamin Ogólny Centrum Kreatywnego Rozwoju. 

3. Bony podarunkowe można zakupić zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie 

www.ckr.edu.pl  lub otrzymać w ramach różnych akcji prowadzonych przez Centrum 

Kreatywnego Rozwoju. 

4. Przy zakupie danej usługi można wykorzystać tylko jeden bon podarunkowy. 

5. Skorzystanie z bonu podarunkowego uzyskanego w drodze akcji marketingowych 

prowadzonych przez Centrum Kreatywnego Rozwoju uniemożliwia skorzystanie z innych 

dostępnych promocji. 

6. Bon podarunkowy upoważnia okaziciela do zakupu usług oferowanych przez Centrum 

Kreatywnego Rozwoju po obniżonej o wartość bonu cenie. 

7. Zakup usługi po obniżonej o wartość bonu podarunkowego cenie, może nastąpić po 

okazaniu ważnego bonu podarunkowego. 

8. Bon podarunkowy posiada termin ważności ustalany przez Centrum Kreatywnego Rozwoju. 

9. Informacja o terminie ważności bonu podarunkowego jest umieszczona na bonie 

podarunkowym. 

10. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem ważności, jest równoznaczne 

z jego utratą i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Centrum 

Kreatywnego Rozwoju z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie. 

11. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego 

posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie 

trzeciej. 

12. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim, jak również 

wykorzystywania do tego celu jakichkolwiek materiałów promocyjno-reklamowych lub 

informacyjnych Centrum. 

13. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Centrum 

kreatywnego Rozwoju na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo. 

14. Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi. 

15. Każdy ważny bon posiada unikatowy kod seryjny, własnoręczny podpis właściciela, oraz 

pieczątkę Centrum Kreatywnego Rozwoju. 

http://www.ckr.edu.pl/


 

16. Centrum Kreatywnego Rozwoju zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na 

podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek 

inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon 

podarunkowy uznany zostanie przez Centrum za nieważny, bez prawa klienta do 

otrzymania bonu zastępczego. 

17. Centrum nie odpowiada za utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie bonów podarunkowych po 

ich wydaniu. 

18. Centrum Kreatywnego Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie bonu 

podarunkowego przez osoby trzecie w przypadku udostępnienia danych a w szczególności 

unikatowego kodu osobom trzecim przez Klienta. 

19. Posiadacz bonu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu – rezerwacja 

odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 604 897 532 lub 530 267 555. 

20. Kupujący bon podarunkowy jak również Okaziciel bonu podarunkowego zobowiązani są do 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Regulaminem Ogólnym Centrum Kreatywnego 

Rozwoju. 

21. Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Klient akceptuje warunki zawarte w 

niniejszym Regulaminie. 

22. Przyjęcie bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Okaziciel bonu podarunkowego 

akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

     

 

 

 

 

 

           Regulamin  

wchodzi w życie z dniem:  

         10.11.2015r. 


