
Program lojalnościowy - Powstał z myślą o docenieniu stałych Klientów Kompleksu 
Beskid***, którzy dokonują rezerwacji drogą on-line (strona internetowa, mail) lub 
telefonicznie.

Ideą naszego programu jest docenienie Państwa obecności w naszym Hotelu. Dlatego 
dajemy Państwu pakiet korzyści, wynikających z kolejnych wizyt w naszych progach.

Przystąpienie do programu jest bezpłatne, a jego jedynym warunkiem jest zapisanie 
się w Newsletterze na stronie: kompleksbeskid.pl

Pragniemy, aby każdy z naszych Gości poczuł się wyjątkowo!

PROGI PROGRAMU  BESKID CLUB - KARTA VIP

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

Już po 3 pobycie dokonanym drogą on – line / telefonicznie w naszym hotelu, 
otrzymają Państwo kartę VIP która gwarantuje: 

 • 10% rabatu na noclegi (od ceny na stronie internetowej)
 • Możliwość późniejszego wyjazdu, do godziny 13:00 bez dodatkowych opłat 
 • Coctail powitalny w naszym barze

Po dziewięciu zrealizowanych pobytach w naszym hotelu dokonanych drogą 
on-line / telefonicznie otrzymują Państwo:

 • 10% rabatu na noclegi (od ceny na stronie internetowej)
 • Możliwość późniejszego wyjazdu, do godziny 13:00 bez dodatkowych opłat 
 • Coctail powitalny w naszym barze
 • Kolacja w hotelowej restauracji

Po piętnastu zrealizowanych pobytach w naszym hotelu dokonanych drogą 
on – line / telefonicznie otrzymują Państwo kartę VIP, która gwarantuje: 

 • 15% rabatu na noclegi (od ceny na stronie internetowej)
 • Możliwość późniejszego wyjazdu, do godziny 13:00 bez dodatkowych opłat
 • Coctail powitalny w naszym barze
 • Kolacja w hotelowej restauracji
 • Masaż półgodziny w Salonie Urody (konieczna wcześniejsza rezerwacja)

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 



1. Z rabatów programu lojalnościowego może korzystać jedynie osoba, której 
nazwisko  jest widoczne na karcie.
2. Rabatu nie można przekazać osobom trzecim – w szczególności przy dokonywaniu  
rezerwacji dla innych osób lub dokonując rezerwacji  większej liczby pokoi niż jeden.
3. Rabat dotyczy jednorazowo tylko 1 pokoju, zamieszkałego przez Stałego Gościa.
4. Upominki i gratisy wynikające z uczestnictwa w programie  lojalnościowym 
przysługują tylko posiadaczowi karty jednorazowo na 1 pobyt.
5. Dokonanie 2 lub więcej rezerwacji następujących po sobie (np. 1-2.01.2018r. 
i 2-3.01.2108r.) liczone jest jako jeden pobyt 
6. Rabaty związane z programem nie mogą być łączone z innymi  promocjami 
organizowanymi przez Hotel.
7. Każdy pobyt powinien być zatwierdzony pieczątką / podpisem przez 
Recepcjonistkę na karcie.

1. Do Programu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zapisanie się do Newslettera oraz mail 
o przystąpieniu na adres: rezerwacje@kompleksbeskid.pl
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt, jeżeli uczestnik podał  dane 
nieprawdziwe, niepełne, podał dane innej osoby, lub składając rezerwację podał  inny 
adres e-mail iż  ten, który posiada w swoim profilu na stronie  www.kompleksbeskid.pl

1. Hotel Kompleks Beskid jest uprawniony do wprowadzania zmian  do niniejszego 
regulaminu w czasie trwania programu.
2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Organizator poinformuje o  tym 
Uczestników umieszczając zmianę na swojej Stronie internetowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


