
 

REGULAMIN PROMOCJI DLA FANÓW FANPAGE  

„OTWARTA PRZESTRZEŃ – CENTRUM TERAPII” 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji (dalej: Promocja) jest „Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń” z siedzibą 

w Warszawie, 02-695 ul. Orzycka 24/43, NIP: 521-379-91-07. 

2. Promocji podlegają wybrane usługi świadczone (dalej: Usługa) przez „Otwarta Przestrzeń – centrum 

terapii” przy ul. Wawelskiej 28, 02-061 Warszawa. 

3. Zasady Promocji zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin jest dostępny w „Otwarta Przestrzeń – 

centrum terapii” przy Wawelskiej 28 w Warszawie oraz na stronie internetowej: www.otwartaprzestrzen.pl. 

4. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 

5. Promocja trwa od godziny 00:01 dnia 28 listopada 2017 roku do godziny 23:59 dnia 28 lutego 2018 roku 

włącznie. 

6. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Pytania dotyczące Promocji należy kierować do recepcji „Otwarta Przestrzeń – centrum terapii” (dalej: 

Recepcja). Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej: www.otwartaprzestrzen.pl/kontakt.  

 

§ 2 

UDZIAŁ W PROMOCJI 

1. Aby wziąć udział w Promocji należy: 

a. W trakcie trwania promocji skontaktować się z Recepcją (drogą telefoniczną lub e-mailową) oraz 

dokonać zapisu na wybraną Usługę (termin realizacji Usługi może wykraczać poza czas trwania 

Promocji). 

b. Przed dokonaniem płatności za Usługę należy poinformować pracownika Recepcji o chęci wzięcia 

udziału w Promocji oraz udowodnić fakt zaznaczenia „Lubię to” na fanpage „Otwarta Przestrzeń – 

centrum terapii” poprzez okazanie na ekranie urządzenia mobilnego ww. fanpage. 

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji jeden raz. 

 

§ 3 

WARUNKI PROMOCJI 

1. Promocja polega na przyznaniu rabatu na pierwsze cztery Usługi świadczone na rzecz Uczestnika przez 

„Otwarta Przestrzeń – centrum terapii”. 

2. Wysokość rabatu ustalono na 15% (piętnaście procent) od ceny jednorazowej Usługi. 

3. Rabat będzie naliczony przed każdorazowym dokonaniem płatności za Usługę. 

4. Promocji podlegają następujące Usługi z oferty: 

a. Psychoterapia indywidualna; 

b. Terapia par, rodzin i związków; 

c. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach; 

d. Konsultacje psychologiczne; 

e. Konsultacje psychiatryczne; 

f. Poradnictwo seksuologiczne; 
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g. Pomoc w kryzysie; 

h. Coaching; 

5. Termin realizacji czterech promocyjnych Usług nie może być późniejszy niż 30 kwietnia 2018 roku. 

6. W przypadku kiedy „Otwarta Przestrzeń – centrum terapii” z powodów organizacyjnych nie będzie mogła 

zapewnić realizacji Usługi w terminie z § 3 pkt. 5, termin realizacji zostanie przedłużony o tyle dni, aby 

udział w Promocji przez Uczestnika był możliwy.  

a. Przez powody organizacyjne rozumiany jest brak odpowiednich specjalistów, którzy mogą zrealizować 

Usługę oraz brak terminów.  

b. Powodem do przedłużenia możliwości realizacji nie jest brak możliwości skorzystania z Promocji przez 

Uczestnika, ze względu na jego inne obowiązki i niepasujące terminy proponowane przez Recepcję. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Promocji. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.  

3. Organizator ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

5. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

6. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne osoby 

i podmioty.  

 

 

Regulamin stworzono: 28.11.2017 

Regulamin zaktualizowano: 29.12.2017 

 

 


