
REGULAMIN PROMOCJI „Darmowa godzina jazd w GAZeLce 
- odbierz”  
 

 

Promocja, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej Promocją”) jest skierowany 
do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”). 
 

Organizatorzy Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest firma RAFTER Radosław Kaczmarczyk zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Przed wzięciem udziału w Promocji każdy Uczestnik powinien zapoznać się z 
Regulaminem. Udział w Promocji będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu 
Promocji. 

3. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie gazelka.pl.  
 

Zasady Promocji  

 

1. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na stronie gazelka.pl oraz 
we wszystkich siedzibach (ul. Radarowa 26, ul. Batorego 39, ul. Odlewnicza 7, ul. 

Wiertnicza, ul. Powstańców Śląskich 126, ul. Słomińskiego 6). 
2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które mają pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Promocja „Darmowa godzina jazd w GAZeLce - odbierz”  - polega na tym, że pierwsza 
godzina jazd doszkalających jest za darmo.  
Warunkiem otrzymania darmowej 1 godziny jazd doszkalających jest dokupienie 
drugiej godziny wedle cennika szkoły nauki jazdy GAZeLka.  

4. Promocje nie łączą się. 
5. Nie można rozdzielać godzin. 2 godziny należy zrealizować jedna po drugiej, w 

godzinach sąsiadujących ze sobą.  
6. Promocja dotyczy jazd doszkalających prowadzonych w języku polskim i na manualnej 

skrzyni biegów.  
7. Z promocji można skorzystać tylko raz. 
8. W przypadku niepojawienie się na zajęciach realizowanych w ramach promocji we 

wcześniej zarezerwowanym terminie, nie ma możliwości skorzystania z kolejnego 
terminu w ramach tej promocji. 

9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zarezerwowanych jazd promocyjnych 

później niż 24h przed jazdami możliwość skorzystania z promocji przepada.  
10. Szkoła nauki jazdy GAZeLka zastrzega sobie prawo odmówienia Promocji w 

przypadku braku dostępnych terminów.  



11. Celem weryfikacji należy podać daty 3 niezdanych egzaminów.   
12. Promocja trwa do 31.12.2021 lub do wyczerpania wolnych godzin.  


