
Regulamin przyznawania i użytkowania karty rabatowej 

 
 

Warunki korzystania z karty rabatowej 

1. Właścicielem karty rabatowej jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego 

Przemysław Mroczek; Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin; NIP 669-156-30-44 

2. Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania 

(warunki opisane został w regulaminie „Prenumerata 2021”) oraz zaakceptuje 

postanowienia niniejszego regulaminu 

3. Osobą uprawnioną do korzystania z rabatów jest użytkownik karty, któremu została 

ona przyznana. Karty nie można odstępować innym osobom 

4. Warunki otrzymania karty rabatowej zostały opisane w regulaminie „Prenumerata 

2021” 

5. Karta rabatowa jest ważna od 2.01.2021 do 31.12.2021 – czas trwania prenumeraty 

6. Karta posiada swój unikalny numer 

7. Właściciel ma prawo unieważnić kartę w przypadku niedotrzymania przez 

użytkownika warunków regulaminu korzystania z karty. Decyzja o unieważnieniu 

będzie rozpatrywana indywidualnie. Użytkownik, który w przypadku zgubienia lub 

kradzieży karty zawiadomi o tym Właściciela, uzyskuje prawo do wydania 

zamiennika karty 

8. Przedstawiciel Partnera ma prawo poprosić Posiadacza karty o okazanie dokumentu 

potwierdzającego tożsamość osoby posługującej się kartą 

9. Posiadacz karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości 

rabatów, jakie umożliwia karta, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o 

tym fakcie Właściciela 

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu bądź 

nierzetelnego świadczenia jego usług oferowanych w ramach karty 

Promocje związane z kartą rabatową 

1) Partnerzy biorący udział w promocji: 6 łowisk karpiowych: Ekspert-Karp Niekielka, 

Gospodarstwo Pstrążna, Jezioro Miłoszewskie, Jeziora Smolno & Missisipi, Łowisko 

Borowy Staw oraz Łowisko Korzecznik  

2) Łowiska karpiowe: posiadacz karty rabatowej może dokonać rezerwacji z 10% zniżką na 

jeden weekendowy i jeden tygodniowy pobyt na każdym z wymienionych wyżej łowisk 

karpiowych 

a) Właściciel nie odpowiada za ilość wolnych terminów na poszczególnych łowiskach 



b) Posiadacz karty musi dostosować się do regulaminu łowienia. Szczegółowe 

regulaminy znajdują się na stronach internetowych łowisk: 

• Łowisko Ekspert-Karp Niekielka: https://www.expert-karp.pl/lowisko- 

golun.html 

• Gospodarstwo Pstrążna: http://www.pstrazna.pl/regulamin.html 

• Jezioro Miłoszewskie: http://miloszewskie.pl/regulamin/ 

• Jeziora Smolno & Missisipi: http://www.jeziorosmolno.pl/ 

• Łowisko Borowy Staw: https://www.borowystaw.pl/ 

• Łowisko Korzecznik: https://lowisko-korzecznik.pl/ 

c) Rezerwacji stanowisk można dokonywać telefonicznie. By dokonać rezerwacji ze 

zniżką (oprócz podania danych osobowych wymaganych przez łowiska) należy podać 

numer karty rabatowej. Numery telefonów pod którymi można dokonać rezerwacji: 

• Łowisko Ekspert-Karp Niekielka: Tel.: 503 066 667 lub 603 053 643 

• Gospodarstwo Pstrążna: Tel.: 32 43 000 87 lub 602 435 441 

• Jezioro Miłoszewskie: Tel.: 696 036 236 

• Jeziora Smolno & Missisipi: Tel.: 601 878 800; tel.: 601 848 801 

• Łowisko Borowy Staw: Tel.: 609 505 691 

• Łowisko Korzecznik: Tel.: 793 074 636 

http://www.expert-karp.pl/lowisko-
http://www.expert-karp.pl/lowisko-
http://www.pstrazna.pl/regulamin.html
http://miloszewskie.pl/regulamin/
http://www.jeziorosmolno.pl/

