Regulamin Promocji „Dzień bez cen”
§1
Postanowienia ogólne
1. Promocja pod nazwą „Dzień bez cen” organizowana jest przez Restauracja Cesarska, mieszcząca
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 „Dzień bez cen” ma na celu promocję dań Restauracji Cesarska.
2. Aby skorzystać w promocji konieczna jest rezerwacja stolika pod numerem telefonu
32 606 84 40.
3. Z promocji można skorzystać 13-stego dnia każdego miesiąca.
4. Promocja trwa od godziny 12:00 do godziny 22:00.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Restauracja Cesarska
oraz Hotel Diament Arsenal Palace 4*.
6. Udział w promocji, o której mowa z par.2 pkt. 1 daje możliwość zamówienia posiłku z karty
menu a’la carte dostępnej w Restauracji Cesarska.
7. Z promocji można skorzystać jedynie w Restauracji Cesarska.
8. Z promocji można skorzystać tylko raz w ciągu jednego dnia trwania promocji.
9. Promocja ma zastosowania przy rezerwacjach do 6 osób włącznie.
10. Z promocji nie można skorzystać przy organizacji przyjęcia okolicznościowego typu imieniny,
chrzciny, urodziny, stypa, wesele itd.
11. Napoje bezalkoholowe , alkoholowe oraz inne zamówienia spoza karty menu nie można rozliczać
na zasadach promocji.
12. Warunkiem skorzystania z promocji jest kompletne wypełnienie ankiety przedstawionej przez
obsługę.
13. W ankiecie należy wskazać nazwę zamawianego dania/dań, ocenę na podstawie smaku, sposobu
podania i innych elementów organoleptycznych wraz z podaniem wyceny na podstawie
wskazanej wcześniej przez siebie opinii na temat dania/dań.
14. Ankieta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
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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.

