Regulamin Promocji „Open glass”
§1
Postanowienia ogólne
1. Promocja pod nazwą „Open glass” organizowana jest przez Restauracja Cesarska, mieszczącą się
w budynku Hotel Diament Arsenal Palace 4*,ul. Paderewskiego 35, 41-500 Chorzów, który stanowi
własność firmy Hotele Diament S.A. ul. Dąbrowskiego 50, 44-100 Gliwice.
2. Uczestnik przystępujący do promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym regulaminie.
3. Na terenie restauracji można spożywać posiłki oraz napoje zakupione wyłącznie w Restauracji
Cesarska.
§2
Promocja
1. Promocja „Open glass” ma na celu promocję Restauracji Cesarska.
2. Z promocji można skorzystać w każdy piątek podczas „Muzycznych piątków” organizowanych
przez Restauracja Cesarska.
3. Promocja trwa od godziny 20:00 do godziny 22:00.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Restauracja Cesarska
oraz Hotel Diament Arsenal Palace 4*.
5. W promocji może wziąć udział każda osoba dorosła, która dokona opłaty w wysokości 19 zł
brutto na rzecz wynajęcia kieliszka do wina.
6. Jeden kieliszek przeznaczony jest dla jednej osoby.
7. Udział w promocji, o której mowa z par.2 pkt. 1 daje możliwość zamówienia / wypicia wina
wskazanego przez obsługę Restauracji Cesarska bez ograniczeń ilościowych, w czasie trwania
promocji
8. Po zakończeniu degustacji wina, kieliszek należy zwrócić obsłudze.
9. Z promocji można skorzystać jedynie w Restauracji Cesarska, nie dotyczy ona room service.
10. Z promocji nie można skorzystać przy organizacji przyjęcia okolicznościowego typu imieniny,
chrzciny, urodziny, stypa, wesele itd.
11. Napoje bezalkoholowe, inne alkoholowe oraz inne zamówienia z karty menu nie mogą być
rozliczane na zasadach promocji.
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§3
Postanowienia końcowe
Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Restauracja Cesarska oraz
dostępny w Restauracji Cesarska.
Restauracja Cesarska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez
podania przyczyny.
Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

