
 
Załącznik do Zarządzenia nr 20/2019 

z dnia 11 marca 2019 r. 
 

 

Regulamin promocji „Wynajem powierzchni z rabatem 10%” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji promocji, w tym zasady uczestnictwa w promocji 
i warunki, które należy spełnić, aby otrzymać rabat opisany dalej w ust. 3 (dalej „Promocja”). 

2. Organizatorem promocji jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, instytucja kultury wpisana 
do rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi pod nr RIK/2/2008 (dalej „Organizator”). 

3. Promocja polega na przyznawaniu rabatu w wysokości 10% od całej kwoty najmu przy 
wynajmie dobowym powierzchni określonych w par. 3, ust. 2 na zasadach i warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie.  

4. Rabat obowiązuje na wynajem powierzchni komercyjnych w instytucji „EC1 Łódź – Miasto 
Kultury” w Łodzi przy ulicy Targowej 1/3 (dalej „EC1”). 

5. Promocja rozpoczyna się od dnia ogłoszenia Promocji przez Organizatora i trwa do dnia 
31.12.2019 r., przy czym umowa najmu powierzchni musi zostać zrealizowana do dnia 
31.12.2019 r. 

 
§ 2 

Cel Promocji 
Celem Promocji jest reklama poszczególnych atrakcji dostępnych w EC1, m.in. Centrum Nauki i 
Techniki EC1, Planetarium EC1. 

 
§ 3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 
1. W Promocji może wziąć udział podmiot, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub inna 

jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną 
(dalej „Uczestnik”). 

2. Aby Uczestnik mógł skorzystać z Promocji musi przejść przez proces rezerwacji powierzchni 
określony w Regulaminie najmu powierzchni zlokalizowanych na terenie kompleksu  „EC1 – 
Łódź Miasto Kultury” w Łodzi (dalej „Regulamin najmu”), dostępnym na stronie internetowej 
Organizatora: www.ec1lodz.pl i dokonać ostatecznej rezerwacji powierzchni, pod warunkiem 
dostępności terminu. 

3. Ponadto Uczestnik, chcąc skorzystać z Promocji, musi dokonać zakupu jednoosobowych 
voucherów na wybrane atrakcje dostępne w EC1 (dalej „Vouchery”), których łączna wartość 
będzie odpowiadała min. 5% całej kwoty najmu netto wyliczonej na podstawie cennika 
zawartego w Regulaminie najmu w tab. A.1. 

4. Uczestnikowi przysługuje rabat w wysokości 10% od całej kwoty najmu netto przy wynajmie 
dobowym przynajmniej następujących przestrzeni: 
a) Hala Maszyn łącznie z trzema salami konferencyjnymi (salą 1, 2 i 3), lub 
b) Hala Maszyn łącznie z Jeziorem Pamięci, lub 
c) Hala Maszyn łącznie z Jeziorem Pamięci i trzema salami konferencyjnymi (salą 1, 2 i 3). 

5. Promocja nie obowiązuje w przypadku najmu powierzchni w ramach umów barterowych. 
  



 
§ 4 

Zasady przyznawania rabatu 
1. Podstawą do wyliczenia rabatu jest pierwotna wartość najmu określona na podstawie cennika 

zawartego w obowiązującym Regulaminie najmu w tab. A.1. 
2. Udzielenie rabatu odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentu księgowego 

potwierdzającego zakup odpowiedniej ilości Voucherów, okazanego Organizatorowi 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. Dokument księgowy powinien być wystawiony na dane Uczestnika, czyli podmiotu, który 
ubiega się o rabat. 

4. Jeśli Uczestnik nie zakupi Voucherów i nie zrealizuje umowy najmu w czasie jej trwania - w 
terminie określonym w par. 1, ust. 5 Regulaminu traci prawo do rabatu w ramach Promocji, tj. 
jeśli Uczestnik w ramach Promocji zarezerwuje termin wynajmu powierzchni i zakupi 
Vouchery, ale z jakichkolwiek przyczyn zmieni termin realizacji umowy najmu na termin 
przypadający po 31.12.2019 roku, to taka zmiana będzie mogła być dokonana pod warunkiem 
dostępności nowego terminu i bez uwzględnienia rabatu. 

5. Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego zakupu 
Voucherów, zgodnie z par. 3 ust. 3. 

6. Jednorazowy zakup Voucherów potwierdzony dokumentem księgowym upoważnia do 
skorzystania z jednorazowego rabatu na wynajem powierzchni, przy spełnieniu warunków 
określonych w Regulaminie. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
1. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza obowiązki  Uczestnika 

Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób. 
2. Odsprzedaż voucherów podmiotom trzecim jest niedozwolona. 
3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami 

Regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w trakcie jej trwania.  
5. Treść Regulaminu dostępna jest w biurze Działu Zadań Komercyjnych i Wydarzeń EC1 oraz na 

stronie internetowej Organizatora: www.ec1lodz.pl. 


