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    REGULAMIN ZAKUPU 

VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH 

    NA STRZELNICY HAJDUKI W CHORZOWIE 

 

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.   Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.strzelnicahajduki.pl prowadzony jest 

przez firmę MMS HAJDUKI S.C. Marcin Strychowski, Marek Strychowski zarejestrowaną w CEIDG, 

adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Stalowa 17/43, 41-506 Chorzów, NIP 

627-27-62-170, REGON 383109830, adres poczty elektronicznej: biuro@strzelnicahajduki.pl, numer 

telefonu: 663-800-162 

1.2.   Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców 

korzystających Serwisu Internetowego 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją 

postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w 

zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie 

www.strzelnicahajduki.pl 

 

2. ZASADY ZAKUPU VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH 

2.1 Bon/voucher podarunkowy można zamówić online poprzez formularz na 

stronie www.strzelnicahajduki.pl albo kupić osobiście podczas wizyty na strzelnicy.  

2.2 Składając zamówienie online, należy określić: 

2.2.1 Pakiet strzelecki, 

2.2.2 Dane kupującego, 

2.2.3 Dane osoby obdarowanej, 

2.2.4 Sposób odbioru/dostawy. 

2.3 Kupując voucher osobiście na strzelnicy, należy przekazać Sprzedawcy następujące dane: 

2.3.1 Pakiet strzelecki, 

2.3.2 Dane kupującego, 

2.3.3 Dane osoby obradowanej 

 

3. OKRES / TERMIN WAŻNOŚCI 

3.1 Vouchery ważne są przez okres 12 miesięcy od daty zakupu,  

3.2 Wszelkie uwagi i informacje dotyczące realizacji zawarte są na zakupionym voucherze, a w sytuacjach 

nieopisanych zastosowanie ma niniejszy regulamin, 

3.3 Terminy ważności voucherów nie ulegają zmianom ani przedłużeniu. 

  

4. ODBIÓR VAUCHERÓW 

4.1 Vouchery papierowe: 

4.1.1 Vouchery zakupione i opłacone bezpośrednio na strzelnicy HAJDUKI są od razu gotowe do 

odebrania w formie papierowej w ozdobnej kopercie, 

4.1.2 Vouchery w formie papierowej nie są wysyłane na adres zamawiającego bądź obdarowanego 

4.2 Vouchery elektroniczne: 

4.2.1 Vouchery elektroniczne wysyłane są na adres email podany w formularzu. 

4.2.2 Wysyłka vouchera następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. 

4.2.3 Jeżeli z różnych przyczyn zamówiony voucher nie dotarł na skrzynkę mailową zamawiającego w 

ciągu 7 dni od zamówienia prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem 663-800-162.  
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4.2.4 Strzelnica HAJDUKI nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie vouchera w postaci 

elektronicznej wskutek filtrów antyspamowych i ograniczeń skrzynki pocztowej w zakresie wielkości 

załącznika zamawiającego lub błędnego adresu email lub adresu do wysyłki podanego w formularzu 

zamówienia. 

4.2.5 Vouchery nie podlegają wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlegają 

zwrotowi. 

 

5. REALIZACJA VOUCHERÓW 

5.1  Realizacja voucherów zakupionych za pośrednictwem strony www.strzelnicahajduki.pl lub 

bezpośrednio na strzelnicy w Chorzowie następuje wyłącznie na Strzelnicy HAJDUKI w Chorzowie, 

przy ul. Stalowej 17 bud. 43, 41-506 Chorzów w godzinach pracy obiektu.  

5.2 Przed realizacją vouchera należy okazać pracownikowi strzelnicy voucher papierowy zakupiony 

bezpośrednio na strzelnicy, bądź elektroniczny wydrukowany na papierze, bądź na smartfonie w 

formie otrzymanego załącznika PDF. 

5.3 W celu zrealizowania vouchera niezbędna jest rezerwacja mailowa lub telefoniczna pod numerem 

telefonu 663-800-162 widniejących na voucherze lub na stronie internetowej.  

5.4 Rezerwacji terminu realizacji vouchera należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed datą końca jego 

ważności. Przy rezerwacji terminu realizacji vouchera w ostatnich 14 dniach jego ważności Strzelnica 

HAJDUKI zastrzega sobie prawo do zaproponowania posiadaczowi możliwych terminów realizacji 

vouchera niezależnie od terminów proponowanych przez posiadacza vouchera.  

5.5 Vouchery, których data ważności minęła, nie opłacone, lub przepisane na inną osobę bez wiedzy 

Strzelnicy HAJDUKI nie będą realizowane. 

5.6 Osoby niepełnoletnie mogą realizować swoje vouchery wyłącznie w obecności rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

 

6. PŁATNOŚCI 

6.1 Przy zamówieniu bonu podarunkowego bezpośrednio na Strzelnicy HAJDUKI, płatności można 

dokonać gotówką lub kartą płatniczą.  

6.2 Płatności online dokonywane poprzez naszą stronę internetową www.strzelnicahajduki.pl 

obsługiwane są za pośrednictwem serwisu iMoje.pl banku ING Bank Śląski S.A. 

6.3 Za pośrednictwem serwisu iMoje.pl można dokonać płatności przelewem natychmiastowym on-line, 

za pomocą BLIK-a lub kart płatniczych Visa, Visa Eletron, MasterCard,  MasterCard Electronic, 

Maestro. Informacyjnej dotyczącej sposobów płatności można znaleźć na stronie 

internetowej https://www.imoje.pl/. 

  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

7.1 W razie wszelkich pytań, wątpliwości lub obaw bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 

663-800-162 lub mailowy na adres biuro@strzelnicahajduki.pl 

7.2 Wszystkie osoby korzystające ze strzelnicy i realizujące vouchery obowiązują zasady bezpieczeństwa i 

korzystania ze strzelnicy zawarte w regulaminie Strzelnicy HAJDUKI. 

7.3 Niniejszy regulamin obowiązuje zarówno kupującego voucher jak i osobę/osoby, które voucher będą 

realizować. 

7.4 Strzelnica HAJDUKI zastrzega sobie możliwość wprowadzenie zmian w regulaminie w dowolnym 

momencie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Strzelnicę 

HAJDUKI w Chorzowie, ul. Stalowa 17/43 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.) oraz na otrzymywanie od Strzelnicy 

HAJDUKI informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, 

poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
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