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REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DEEPSPOT 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU; DEFINICJE 

1. Regulamin określa zasady programu lojalnościowego, w ramach którego użytkownik Deepspot, 
który wykonał 10 nurkowań, może otrzymać darmowy voucher uprawniający do kolejnego 
nurkowania.  

2. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu używane będą następujące definicje: 

Aerotunel oznacza właściciela Deepspot, tj. Aerotunel Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000821632, NIP: 5252533508, kapitał 
zakładowy w wysokości 19.000.000 PLN. Kontakt z DeepSpot: e-mail: 
recepcja@deepspot.com, tel.: 698626500. 

Deepspot oznacza obiekt wielostrefowego symulowania warunków nurkowych, 
prowadzony pod marką Deepspot, w Mszczonowie, ul. Warszawska 52. 

Nurkowanie oznacza jakiekolwiek nurkowanie wykonane przez Użytkownika w Deepspot, w 
tym sprzętowe (scuba diving) lub na wstrzymanym oddechu (free diving), w 
tym pierwsze nurkowanie, nurkowania wykonane podczas kursów, 
nurkowania z instruktorem lub partnerem nurkowym.   

Polityka 
Prywatności 

oznacza dokument, dostępny na stronie www.deepspot.com, który 
szczegółowo opisuje zasady, według których Aerotunel przetwarza dane 
osobowe Użytkowników.  

Program oznacza program lojalnościowy, którego zasady zostały opisane w niniejszym 
Regulaminie.  

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin. 

Regulamin 
Obiektu 

oznacz Regulamin Korzystania z Obiektu do Nurkowania Deepspot, określający 
zasady dotyczące korzystania z Deepspot, w tym wykonywania Nurkowań, 
dostępny na stronie www.deepspot.com. 

Regulamin 
Serwisu 

oznacza Regulamin prowadzenia Serwisu Deepspot i zawierania Umów na 
odległość, dostępny na stronie www.deepspot.com. 

Użytkownik oznacza użytkownika Deepspot, będącego osobą fizyczną.  

Voucher oznacza dokument uprawniający do nieodpłatnego skorzystania z usługi 
Nurkowania w Deepspot, nie określający terminu jej realizacji.  

 

§ 2. ZASADY PROGRAMU 

1. W ramach Programu, Użytkownik, który wykonał w Deepspot 10 Nurkowań, otrzyma od Deepspot 
Voucher. 

2. Wzięcie udziału w Programie nie wymaga od Użytkownika jakichkolwiek szczególnych działań, w 
szczególności rejestracji w Programie. Użytkownik nie ma natomiast w związku z Programem 
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żadnych dodatkowych obowiązków ani ograniczeń; może on również nie wykorzystać 
otrzymanego w ramach Programu Vouchera.  

3. Użytkownik, który nie chce brać udziału w Programie, może również poinformować o tym 
Aerotunel, w przypadku Aerotunel nie przekaże Użytkownikowi Vouchera. 

4. Voucher zostanie wysłany do Użytkownika na adres e-mail, podany przez Użytkownika na jego 
koncie w serwisie internetowym Deepspot, zgodnie z Regulaminem Serwisu.  

5. Voucher zostanie wysłany do Użytkownika automatycznie po wykonaniu dziesiątego Nurkowania, 
bez konieczności zwracania się przez Użytkownika do Aerotunel o jego wysłanie (za wyjątkiem 
Użytkowników, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w Programie, zgodnie z ust. 3 powyżej).  

6. W zakresie prawnie dopuszczalnym Aerotunel nie ponosi odpowiedzialności za wejście w 
posiadanie Vouchera lub jego wykorzystanie przez osobę inną niż Użytkownik z przyczyn nie 
leżących po stronie Aerotunel, w tym na skutek podania przez Użytkownika błędnego adresu e-
mail lub dostępu do skrzynki Użytkownika przez osobę nieupoważnioną. Aerotunel nie przewiduje 
w takich sytuacjach ponownego wydania Vouchera. 

7. Voucher uprawnia do jednego darmowego Nurkowania (scuba lub free).  

8. Voucher jest dokumentem na okaziciela (ciągiem liczb) i może zostać wykorzystany przez 
Użytkownika lub inną osobę, której Użytkownik przekaże Voucher, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 

9. Voucher uprawnia do Nurkowania, ale nie obejmuje usługi opieki instruktorskiej. Z uwagi na 
powyższe, osoba, która faktycznie będzie chciała skorzystać z Nurkowania w ramach Vouchera, 
musi posiadać na dzień Nurkowania ważną licencję nurkową jednej z uznanych organizacji 
nurkowych, jak również spełniać inne wymagania wynikające z Regulaminu Obiektu. 

10. Nurkowanie w Deepspot przy wykorzystaniu Vouchera wymaga dokonania rezerwacji, zgodnie z 
zasadami wynikającymi z Regulaminu Serwisu. 

11. Voucher zachowuje ważność przez okres 12 msiesięcy od dnia jego wysyłki do Użytkownika i w 
tym okresie uprawnia do rezerwacji Nurkowania. 

12. Każdy Użytkownik może uzyskać w ramach Programu dowolną liczbę Voucherów (jeden za każde z 
wykonanych 10 Nurkowań). 

13. Nurkowanie zarezerwowane przy wykorzystaniu Vouchera również zalicza się do puli 10 
Nurkowań, uprawniających do otrzymania kolejnego Vouchera. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. Reklamacje związane z Programem można zgłaszać pod adres Aerotunel, wskazany w definicjach, 

w tym adres poczty elektronicznej. Aerotunel rozpatrzy i odpowie na reklamację nie później niż w 

ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.  

2. Aerotunel nie przewiduje możliwości wymiany Vouchera na jego równowartość pieniężną.  

3. Program stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 191 § 1 kodeksu cywilnego. 

4. Wartość świadczeń uzyskanych w ramach Programu jest zwolniona od podatku dochodowego od 

osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (sprzedaż premiowa). 

5. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Aerotunel Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (pozostałe dane podane w definicjach). Dane 
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osobowe będą przetwarzane przez Aerotunel dla celów niezbędnych do wywiązania się z zasad 

Programu, w szczególności weryfikacji liczby Nurkowań Użytkownika i wysyłki do Użytkownika 

Vouchera, tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Dla potrzeb, o których mowa powyżej, dane osobowe 

będą przetwarzane w okresie trwania Programu, a po jego zakończeniu – przez okres wynikający z 

przepisów obowiązującego prawa, umożliwiający administratorowi wykazanie spełnienia 

obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

Użytkowników. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego 

danych osobowych dla celów związanych z Programem, w którym to przypadku odpowiednie 

zastosowanie znajdzie § 2 ust. 3 Regulaminu. 

6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 5 powyżej, do zasad przetwarzania danych osobowych 

stosuje się postanowienia Polityki Prywatności. 

7. Aerotunel zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu bądź odwołania Programu, ze 

skutkiem na przyszłość, przy czym takie zmiany nie mogą pogarszać praw nabytych przez 

Użytkowników w ramach Programu przed jego zmianą lub odwołaniem. 

8. W przypadku odwołania Programu, Użytkownicy, którzy na dzień takiego odwołania mieli 

wykonane co najmniej 1 Nurkowanie, otrzymają Voucher pod warunkiem wykonania 10 

Nurkowań w okresie 1 roku od dnia odwołania Programu.  

9. W zakresie nieopisanym w Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu Obiektu oraz 

Regulaminu Serwisu.  


