
 Wrocław 03.10.2016 roku. 
 
 

Karta Obiadowa 
- regulamin 

 
1. Organizatorem promocji Karta Obiadowa jest Stadion Catering sp. z o.o. 
Wszelkie pytania, uwagi oraz sugestie dotyczące promocji, prosimy składać pod 
adresem e-mail: bistro@stadioncatering.pl 
 
 2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji Karta Obiadowa, jest dokonanie 
jednorazowego zakupu dania obiadowego w Bistro na Stadionie Wrocław, na kwotę 
minimum 13,00 zł brutto. 
  
3. Kartę wydaje obsługa bistro, po dokonaniu zakupów o minimalnej wartości. 
 
4. Data ważności karty wynosi 30 dni od daty jej wydania. 

5. Promocja polega na zbieraniu potwierdzeń w formie pieczątek z logo organizatora 
na Karcie Obiadowej, po każdorazowym zakupie dania obiadowego na kwotę 
minimum 13,00 zł brutto. 
  
6. 10 udokumentowanych zakupów na ww. kwotę minimalną, upoważnia do odbioru 
gratisowego 11 zestawu obiadowego w maksymalnej kwocie 15 zł. 
  
7. Potwierdzenie zakupów w formie pieczątki, dokonuje każdorazowo obsługa bistro, 
po dokonaniu zakupów w minimalnej wartości. 
  
8. W przypadku dokonania zakupów będących wielokrotnością minimalnej kwoty  
13,00 zł brutto, ilość potwierdzeń w postaci pieczątek, jest proporcjonalna do kwoty 
zakupów. 
 
9. W momencie odbioru gratisowego wybranego zestawu, karta podlega zwrotowi w 

bistro. 

10. Karta może być realizowane na miejscu, w Bistro na stadionie Wrocław Al. Śląska 

1. 

11. Karta przekazywana jest Klientom Bistro nieodpłatnie. 

12. Karta obiadowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. 

13. Karta obiadowa nie łączy się z innymi promocjami. 

14. Promocja obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo 

jego zakończenia w dowolnym momencie. 

15. Czas realizacji wypełnionych kart wynosi dwa tygodnie od dnia zakończenia 

promocji. 

16. W razie zniszczenia lub zagubienia karty nie podlega ona wymianie. 
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17. Informacja o zakończeniu promocji zostanie umieszczona z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem na stronie WWW i w bistro. 

18. Z promocji wyłączone są zakupy obejmujące obiady abonamentowe. 
 
19. Korzystanie z karty obiadowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. 

 
 
 

11. Karta abonamentowa jest kartą imienną. Prawo do skorzystania z karty przysługuje osobie, na k

ą karta została 
wypisana. 

2. Karty wydawane są osobom indywidualnym. 
3. Data ważności karty wynosi miesiąc od daty jej wydania. 

4. Klient po zebraniu 10-ciu podpisów na karcie za zakup drugiego dania w cenie od 15zł, 
upoważniony jest do odbioru gratisowego drugiego dania z drobiu lub wieprzowiny. 

5. W momencie odbioru gratisowego wybranego drugiego dania, karta podlega zwrotowi w barze. 
6. Karty mogą być realizowane na miejscu, w barze Stary Wrocław ul. Bystrzycka 69c. 

7. Korzystanie z karty rabatowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
8. Bar Stary Wrocław zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. 

9. Każdy Klient posiada unikalny numer karty. 
10. Karta przekazywana jest Klientom sieci baru Stary Wrocław nieodpłatnie. 

11. Każdy Klient może korzystać jednorazowo z jednej karty. 
12. Karta abonamentowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. 

13. Karta abonamentowa nie łączy się z innymi promocjami. 
14. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Bar Stary Wrocław zastrzega sobie prawo jego 

zakończenia w dowolnym momencie. 
15. Czas realizacji wypełnionych kart wynosi dwa tygodnie od dnia zakończenia promocji. 
16. W razie zniszczenia lub zagubienia karty abonamentowej nie podlega ona wymianie. 

17. Informacja o zakończeniu promocji zostanie umieszczona z tygodniowym wyprzedzeniem na 
stronie WWW i w barze.. Karta abonamentowa jest kartą imienną. Prawo do skorzystania z karty 

przysługuje osobie, na którą karta została wypisana. 
2. Karty wydawane są osobom indywidualnym. 

3. Data ważności karty wynosi miesiąc od daty jej wydania. 
4. Klient po zebraniu 10-ciu podpisów na karcie za zakup drugiego dania w cenie od 15zł, 

upoważniony jest do odbioru gratisowego drugiego dania z drobiu lub wieprzowiny. 



5. W momencie odbioru gratisowego wybranego drugiego dania, karta podlega zwrotowi w barze. 
6. Karty mogą być realizowane na miejscu, w barze Stary Wrocław ul. Bystrzycka 69c. 

7. Korzystanie z karty rabatowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
8. Bar Stary Wrocław zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. 

9. Każdy Klient posiada unikalny numer karty. 
10. Karta przekazywana jest Klientom sieci baru Stary Wrocław nieodpłatnie. 

11. Każdy Klient może korzystać jednorazowo z jednej karty. 
12. Karta abonamentowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. 

13. Karta abonamentowa nie łączy się z innymi promocjami. 
14. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Bar Stary Wrocław zastrzega sobie prawo jego 

zakończenia w dowolnym momencie. 
15. Czas realizacji wypełnionych kart wynosi dwa tygodnie od dnia zakończenia promocji. 
16. W razie zniszczenia lub zagubienia karty abonamentowej nie podlega ona wymianie. 

17. Informacja o zakończeniu promocji zostanie umieszczona z tygodniowym wyprzedzeniem na 
stronie WWW i w barze. 

 


