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Leśny Bank Genów Kostrzyca
Załącznik nr 4 Zarządzenia nr /2020 Dyrektora LBG Kostrzyca z dnia A6 10.2020 r.
w sprawie uregulowań w zakresie korzystania z pokoi gościnnych Leśnego Banku
Genów Kostrzyca (Znak: S.160.82.2020)

Regulamin programu lojalnościowego „LBG Kostrzyca 2016”
Program lojalnościowy „LBG Kostrzyca 2016” dedykowany jest wszystkim osobom
powyżej 5 roku życia, które korzystają z usług noclegowych w Leśnym Banku Genów
Kostrzyca w celach innych niż służbowe.
N Udział w programie lojalnościowym jest bezpłatny.
Program lojalnościowy polega na udzieleniu przez LBG Kostrzyca rabatu, w stosunku do
obowiązującego cennika, w opłacie za zakwaterowanie osób w pokojach gościnnych.

Rabat o którym mowa w pkt. 3:
1) ustala się jednorazowo w wysokości 5 % od odpłatności za pierwszy pobyt po

przystąpieniu do programu lojalnościowego „LBG Kostrzyca 2016” — dla osób, które
począwszy od 2014 roku chociaż raz korzystały z usług noclegowych LBG
Kostrzyca,
2) ustala się jednorazowo w wysokości 5 % od odpłatności do wykorzystania przy
ust. 4 pkt 1,
następnym pobycie — dla osób innych niż wymienione
3) rośnie o 1 % od wcześniej przydzielonego rabatu od odpłatności za pobyt przy
każdym następnym pobycie w pokojach gościnnych,
4) wykorzystać można w rozliczeniu pobytu w pokojach gościnnych LBG Kostrzyca
najpóźniej w roku kalendarzowym następującym po roku nabycia uprawnień,
nie podlega zbyciu lub cesji na inne osoby,
5) jest imienny
nie
6)
podlega wymianie na gotówkę oraz inny ekwiwalent rozliczeniowy,
7) ulega automatycznej anulacji, w przypadku zalegania przez osobę uprawnioną
z płatnościami na rzecz LBG Kostrzyca.
Nabycie uprawnień do rabatu możliwe jest wyłącznie raz w roku kalendarzowym, bez
pkt. 1.
uwzględnienia rabatu o którym mowa w ust.
Dowodem nabycia uprawnień do rabatu jest indywidualny kod elektroniczny, wysłany
drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu rezerwacji, po
zakończeniu korzystania z usługi noclegowej.
Realizacja uprawnień do rabatu następuje po:
v weryfikacji ewentualnym przyznaniu przez LBG Kostrzyca rabatu o którym mowa
w ust. 4 pkt. 1 — dla nowych członków programu lojalnościowego,
w wpisaniu nr bonu imiennego w formularzu rezerwacji — dla obecnych członków
programu lojalnościowego, którzy posiadają w dyspozycji wydany, imienny
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wpisaniu indywidualnego kodu elektronicznego w formularzu rezerwacji
— dla obecnych członków
programu lojalnościowego.
LBG Kostrzyca jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu
w trakcie trwania programu. W przypadku zmian w regulaminie, LBG Kostrzyca
poinformuje o tym Uczestników, umieszczając zmianę na stronie internetowej
www. lbg.lasy.gov.pl.
LBG Kostrzyca zastrzega sobie prawo trwałego wykluczenia z uczestnictwa w programie
lojalnościowym osób nieprzestrzegających postanowień
niniejszego regulami
regulaminu rezerwacji oraz regulaminu korzystania z pokoi gościnnych LBG Kostr;

