
REGULAMIN PROMOCJI FREE SKI

1. Promocja FREE SKI organizowana jest przez spółkę “Czarna Góra Apartamenty 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel Morawa” Spółka komandytowa  
z siedzibą: Stara Morawa 11 A, 57-550 Stronie Śląskie, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000316343,  
NIP 881-14-69-048 (dalej: „Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Klienci Organizatora mogą skorzy-
stać z Promocji FREE SKI.

3. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Klienci Organizatora, którzy:
a) w czasie obowiązywania regulaminu zarezerwowali i opłacili pobyt w jednym  
z obiektów: Aparthotel Czarna Góra, Aparthotel Czarna Perła, Apartamenty Czarna 
Góra, Villa Czarna Góra, Hotel Morawa (dalej łącznie: „Obiekty hotelowe”), w okre-
sie od pierwszego dnia sezonu narciarskiego w Czarna Góra Resort 2018/2019 do 
dnia 28 grudnia 2018 r. oraz od dnia 4 marca 2019 r. do ostatniego dnia sezonu 
narciarskiego 2018/2018 w ośrodku Czarna Góra Resort, 
b) rezerwacja została dokonana w recepcji wybranego Obiektu hotelowego osobi-
ście, telefonicznie, w drodze korespondencji elektronicznej lub za pośrednictwem 
systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej: odpowiednio Aparthotel Czarna 
Góra – www.aparthotel.czarnagora.pl, Aparthotel Czarna Perła – www.czarnaper-
la.czarnagora.pl, Apartamenty Czarna Góra – www.apartamenty.czarnagora.pl, 
Villa Czarna Góra – www.villaczarnagora.pl, Hotel Morawa – www.hotelmorawa.
pl (Promocja nie obowiązuje w przypadku rezerwacji za pośrednictwem zewnętrz-
nych systemów, np.  booking.com, hrs, Trivago, itp.),
c) przy dokonaniu rezerwacji osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem ko-
respondencji elektronicznej Klient powołał się na Regulamin Promocji FREE SKI  
i oświadczył, że zamierza skorzystać z Promocji, a w przypadku rezerwacji poprzez 
system rezerwacyjny na stronie internetowej – Klient wybrał pakiet oznaczony 
jako biorący udział w Promocji,
d) nie korzystają z innych promocji i ofert specjalnych.

4. W ramach Promocji FREE SKI, po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 3 powy-
żej, do każdego zarezerwowanego i opłaconego noclegu w Obiekcie hotelowym jed-
nej osoby powyżej 4 roku życia Klient otrzymuje jeden całodniowy (12 godzinny) 
karnet uprawniający do korzystania przejazdów wyciągami i kolejami w Ośrodku 
narciarskim Czarna Góra Resort. Klient uprawniony jest do otrzymania karnetów 
w ilości odpowiadającej ilości zarezerwowanych i opłaconych noclegów.

5. Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie minimalnej ani maksymalnej ilości nocle-
gów, którą należy wykupić, aby skorzystać z Promocji FREE SKI.

6. Karnety otrzymane w ramach Promocji FREE SKI obowiązują na wszystkich czyn-
nych w danym terminie wyciągach i kolejach w ośrodku Czarna Góra Resort. Sko-



rzystanie z karnetu narciarskiego uwarunkowane jest otwarciem poszczególnych 
kolei i wyciągów oraz Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra Resort. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie Ośrodka i poszczególnych kolei i wy-
ciągów ani za panujące w Ośrodku warunki. Karnety mogą być wykorzystywane 
wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w regulaminach obowiązujących  
w Ośrodku, dostępnych na stronie internetowej pod adresem: www.czarnagora.
pl, w tym w szczególności Regulaminie Ośrodka Czarna Góra oraz Regulaminie 
korzystania z karnetów.

7. Karnety mogą zostać wykorzystane wyłącznie w dniach zarezerwowanego i opła-
conego pobytu w Obiekcie hotelowym.

8. Klient zobowiązany jest odebrać karnety w Recepcji w pierwszym dniu pobytu  
w Obiekcie hotelowym. W przypadku nieodebrania karnetów z przyczyn niezawi-
nionych przez Organizatora, uprawnienie Klienta do otrzymania karnetów wygasa.

9. W przypadku odwołania rezerwacji pobytu karnety nie przysługują.

10. Nie wykorzystane karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

11. Karnety otrzymane w ramach promocji FREE SKI mogą być wykorzystywane jedy-
nie przez osoby, które są gośćmi Obiektu hotelowego, w dniach zarezerwowanego 
i opłaconego pobytu, w związku z którym karnety zostały wydane. Korzystanie  
z karnetu przez osoby trzecie skutkować będzie unieważnieniem karnetu.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 04.03.2019r. do końca sezonu narciarskiego 
2018/2019 w ośrodku Czarna Góra Resort.


