
1.  Wystawcą karty rabatowej  jest sieć Hoteli Gołębiewski, Tadeusz Gołębiewski.

2.  Podstawą jej uzyskania jest korzystanie z indywidualnie opłacanych usług noclegowych w sieci Hoteli Gołębiewski.

3.  Karta rabatowa jest imienna i upoważnia jej właściciela i osoby towarzyszące do 7% rabatu od cen wskazanych usług.

4.  W sieci hoteli Gołębiewski  7% rabat przysługuje na następujące usługi:

        a)  Mikołajki: noclegi;  usługi gastronomiczne we wszystkich restauracjach i kawiarniach;

             usługi Klubu Jeździeckiego Stajnia; wypożyczenie sprzętu wodnego na przystani hotelowej i rejsy statkiem;

             wypożyczenie rowerów; usługi Studia Zdrowia i Urody Gołębiewska; usługi Akademii Golfa Gołębiewski;

              zakupy w butiku „Monika”

        b)  Białystok: noclegi; usługi gastronomiczne we wszystkich restauracjach i kawiarniach

        c)  Wisła: noclegi; usługi gastronomiczne we wszystkich restauracjach i kawiarniach; usługi Instytutu

              Kosmetycznego i Odnowy Biologicznej Gołębiewska SPA; zakupy w butiku „Monika”

        d)  Karpacz: noclegi; usługi gastronomiczne we wszystkich restauracjach i kawiarniach; usługi Studia Zdrowia

              i Urody Gołębiewska; przejażdżki na kucykach ; zakupy w butiku „Monika”

5.  Złota Karta ważna jest do 31.12.2021r.

6.  Złota Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

7.  Rabat nie jest naliczany w przypadku rezerwacji dokonanych poprzez biura podróży oraz inne systemy rezerwacyjne,

    niż dostępny na stronie www. golebiewski.pl  

8.  Wystawca karty zastrzega sobie możliwość  zakończenia programu,  a także zmiany wysokości rabatu, zakresu usług

    objętych rabatami i zasad przyznawania rabatu w każdym czasie, bez podania przyczyn. 

9.  O wszelkich zmianach dotyczących  programu uczestnicy będą informowani  poprzez udostępnienie zmienionej wersji

    regulaminu  na stronie internetowej www. golebiewski.pl  

10. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tadeusz Gołębiewski prowadzący działalność

    gospodarczą pod nazwą HOTEL GOŁĘBIEWSKI TADEUSZ GOŁĘBIEWSKI z siedzibą w Mikołajkach 11-730, 

    przy ul. Mrągowskiej 34,  który przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie

    z prawem – w oparciu o przepisy Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

    z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności,

    z którą możesz zapoznać się tutaj  http://www.golebiewski.pl/uploads/Mikolajki/POLITYKAPRYWATNOSCI-2018.pdf

REGULAMIN 
ZŁOTEJ KARTY SIECI HOTELI GOŁĘBIEWSKI
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