
Regulamin KART STAŁEGO KLIENTA „5-10-15”
Strzelnicy DSTeam w Gdańsku

Obowiązujący od dnia 01.06.2018 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Karta stałego klienta wydawana jest w formie wizytówki (kartonika) zawierającej imię i nazwisko osoby, która 
wykupiła kartę.
1.2 Kartę stałego klienta można zakupić podczas wizyty na Strzelnicy DSTeam w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 31.
1.3 Opłata manipulacyjna za wydanie karty wynosi 10 zł.
1.4 Płatności za kartę można dokonać gotówką w trakcie wizyty.
1.5 Z karty mogą korzystać wyłącznie osoby których imię i nazwisko widnieje na karcie. Przy każdorazowej wizycie 
należy mieć przy sobie  dokument tożsamości oraz kartę. Niedozwolone jest korzystnie z karty przez inne 
nieuprawnione do tego osoby.
1.6 Karta Stałego Klienta DSTeam Strzelnica w Gdańsku jest kartą bezterminową.

2. KORZYSTANIE Z KARTY
2.1 Każdorazowa wizyta musi być rezerwowana wcześniej. Dostępność terminów uzgadniania jest telefonicznie pod nr 
665 566 997 czynnym codziennie od godziny 14.00.
2.2 Ilość wizyt w czasie trwania ważności karty nie jest ograniczona i zależy wyłącznie od dostępności terminów na
Strzelnicy DSTeam w Gdańsku. Największa dostępność terminów: Pn. – Pt. 14:00 – 18:00.
Strzelnica DSTeam  w Gdańsku nie gwarantuje dostępności terminów w weekendy, dni wolne od pracy.
2.3 Posiadacz karty stałego klienta Strzelnicy DSTeam w Gdańsku może korzystać z właściwego (5, 10 lub 15%) rabatu 
na wszystkie pozycje w cenniku detalicznym.

3. ZNIŻKI I OPŁATY DLA POSIADACZY KART
3.1 Posiadacze karty stałego klienta uprawnieni są do poniższych zniżek:

5% - za wydane jednorazowo  99 zł – 199 zł 
10% - za wydane jednorazowo 200 zł – 399 zł
15% - za wydane jednorazowo pow. 400 zł 

3.2 Rabaty wyszczególnione w tabeli zniżek nie dotyczą ofert specjalnych w postaci wydarzeń,
eventów, szkoleń i zawodów organizowanych przez Strzelnicę DSTeam w Gdańsku. Jeżeli któreś z organizowanych przez
Strzelnicę DSTeam w Gdańsku wydarzeń, eventów, szkoleń i zawodów będzie uwzględniało zniżkę dla posiadaczy kart, 
jej wysokość oraz szczegóły będą opisane i uszczegółowione w informacjach dot. w/w inicjatyw. 
3.3 Zniżka dotyczy posiadacza katy i max. 2 osób towarzyszących pod warunkiem, że płatność za usługę dokonywana 
jest przez posiadacza katy.

4. Postanowienia końcowe
4.1 W razie wszelkich pytań, wątpliwości lub obaw bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 665 566 997 
lub mailowy na adres strzelnica@dsteam.pl
4.2 Wszystkie osoby korzystające z kart stałego klienta obowiązują zasady bezpieczeństwa i korzystania ze strzelnicy
zawarte w regulaminie strzelnicy w Gdańsku.
4.3 Strzelnica DSTeam w Gdańsku zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia 
Programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania posiadaczy 
kart stałego klienta  poprzez ogłoszenie na terenie obiektu DSTeam Strzelnica i na stronie internetowej www.dsteam.pl
4.4 Niniejszy Regulamin Programu Karty Stałego Klienta będzie uznany za zaakceptowany z chwilą pierwszego użycia 
wydanej Karty Stałego Klienta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketngowych przez Strzelnicę DSTeam w 
Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 
101 poz. 926 z późn. zm.)
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