
Regulamin Promocji „Promocja Jubileuszowa” 

§ 1 

Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja Jubileuszowa”, zwanej dalej „Promocją” jest Bank 
Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie - Zdrój, Akta rejestrowe 
przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS: 0000100602, NIP: 633-000-48-20, REGON: 000496981 zwany w dalszej części 
niniejszego Regulaminu "Bankiem".  
 

§ 2 
Czas trwania: promocja trwa od dnia  03.03.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.  
 

§ 3 
Dostępność – promocja obowiązuje we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu 
Zdroju 

 
§ 4 

Uczestnicy i warunki promocji - uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności 
do czynności prawnych, które w okresie trwania promocji określonym w § 2  zawrą z Bankiem: 

1. umowę zaciągnięcia kredytu „Kredyt Jubileuszowy”; 
2. umowę założenia lokaty oszczędnościowej „Lokata Jubileuszowa”, z zastrzeżeniem, 

iż jeden kupon promocyjny o którym mowa  w § 5 punkt 1 przysługuje na każde 
50.000,00 zł środków zgromadzonych przez uczestnika na wszystkich otwartych 
rachunkach „Lokaty Jubileuszowej”. 
 

§ 5 
Zasady Promocji: 
 

1. Uczestnik Promocji, który spełnił jeden z warunków, określonych w § 4 otrzyma kupon 
promocyjny, uprawniający do otrzymania u partnerów promocji wymienionych w  § 5 punkt 
2 dwóch napojów i dwóch deserów wymienionych w § 5 punkt 3.  
 

2. Partnerzy Promocji: 
 
a) Restauracja Dąbrówka,  

- ul. 1 Maja 49, 44-330 Jastrzębie-Zdrój 
 

b) SPA Laskowo, Restauracja Laskowo Wine & Food 
- ul.  Raciborska 62, 47-430 Jankowice  
- Rynek 15, 44-240 Żory   
 

c) Restauracja Pancake Heaven 
- ul. Drzymały 9, 40-059 Katowice 
 

d) Restauracja Pod Wawrzynem  
- plac Norberta Kroczka 10, 41-807 Zabrze 

  



3. Rodzaje napojów i deserów dostępnych po okazaniu kuponu promocyjnego: 
 

a) Restauracja Dąbrówka:  
- napoje: kawa biała, czarna, cappuccino, americano, herbaty czarne i smakowe, 
- deser:  polskie jabłko nadziewane bakaliami z sosem pomarańczowym z kardamonem 
i  gałka lodów 

 
b) SPA Laskowo, Restauracja Laskowo Wine & Food  

- napoje: kawa lub herbata dostępne z karty z wyłączeniem produktów oferowanych 
z alkoholem, 
-  deser: mus z mango w zamszu czekoladowym, 
-  lub ciasto szpinakowe; 
 

c) Restauracja Pancake Heaven  
- napoje: kawa lub herbata dostępne z karty z wyłączeniem produktów oferowanych 
z alkoholem, 
-  deser: pancake z cukrem pudrem i sosem; 
 

d) Restauracja Pod Wawrzynem 
- napoje: kawa lub herbata dostępne z karty z wyłączeniem produktów oferowanych 
z alkoholem, 
-  deser:  słodki naleśnik w polskim w wydaniu; 
 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności poszczególnych 
napojów lub deserów wymienionych w § 5 punkt 3. 
 

5. Kupon promocyjny można zrealizować do dnia 16 lipca 2017 r. 
 

6. Uczestnik promocji nie ma możliwości zamiany kuponu promocyjnego na ekwiwalent 
pieniężny ani na inny produkt dostępny u partnerów promocji. 

§ 6 

 
Postanowienia końcowe  
 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:  
 

a)  na stronie internetowej www.bsjastrzebie.pl/formularze  
b) w placówkach Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju 
 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji 
pod nazwą „Promocja Jubileuszowa” . 
 

3. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma 
on charakter wyłącznie informacyjny. 

http://www.bsjastrzebie.pl/formularze

