
  

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE PROGRAMU BONUSOWEGO  
WELLNESS HOTELU BABYLON 

obowiązują od 1.09.2016 r. 
 
 
1. Moc obowiązująca Ogólnych Warunków Handlowych PROGRAMU 
BONUSOWEGO WELLNESS HOTELU BABYLON (zwanych dalej OWU) 
1.1. Niniejsze OWU określają warunki programu bonusowego WELLNESS 
HOTELU BABYLON (zwanego dalej WHB). Niniejsze OWU stanowią nieodłączny 
element stosunku umownego pomiędzy WHB a Klientem WHB, o ile Klient WHB 
jest uczestnikiem programu bonusowego. Podpisując niniejsze OWU, rejestrując 
się elektronicznie za pośrednictwem portalu internetowego WHB lub w inny 
sposób wyrażając zgodę, w tym ustnie, Klient oświadcza, że jest świadomy, iż 
niniejsze OWU stanowią nieodłączny element stosunku umownego pomiędzy 
nim a WHB i że umowne ustalenia zawarte w niniejszych OWU będą stosowane 
w ramach stosunku umownego pomiędzy nim a WHB opartego na udziale 
Klienta w programie bonusowym. 
1.2. Niniejsze OWU nie określają warunków świadczenia usług noclegowych w 
WELLNESS HOTELU BABYLON, które określone są odrębnie w umowie o 
świadczenie usług noclegowych i Regulaminie hotelowym WHB. 

 
2.  Definicje pojęć 
2.1. Przez program bonusowy rozumie się program lojalnościowy WHB, w 
ramach którego Klienci zbierają na warunkach określonych w niniejszych OWU 
punkty bonusowe za korzystanie z wybranych usług WHB, które mogą 
wykorzystać później do (częściowego) opłacenia ceny za usługi WHB. 
2.2. Przez WELLNESS HOTEL BABYLON rozumie się hotel prowadzony przez 
spółkę CENTRUM BABYLON, a.s., z siedzibą ul. Nitranská 415/1, 460 07 Liberec, 
REGON: 25022962, pod adresem ul. Nitranská 415/1, 460 07 Liberec, w 
rodzinnym kompleksie rozrywkowym i hotelowym o nazwie CENTRUM 
BABYLON. 
2.3. Przez wybrane usługi WHB rozumie się świadczenie usług noclegowych w 
WHB (nocleg, nocleg ze śniadaniem, nocleg ze śniadaniem i rozrywką, nocleg ze 
śniadaniem i wellness; dotyczy wszystkich typów pokoi, w tym apartamentu 
Privat) oraz pozostałych wybranych usług WHB (śniadanie extra, śniadanie i 
obiadokolacja extra, pranie bielizny, masaże, kąpiele, manikiur, pedikiur, zabiegi 
kosmetyczne, kino, symulator golfa, labirynt, wellness sauna bar, rzeczywistość 
wirtualna, Sauna Afrikána, Aquapark – bilet całodniowy, Lunapark, jaskinia 
solno-jodowa, tor bowlingowy, wellness pobytowy, wellness jeden dzień, 
wellness bilet dwugodzinny, bilet Aquapark + Lunapark + iQpark + iQLandia). 
WHB lub jednostka prowadząca WHB uprawniona jest do jednostronnego 
określenia i zmiany zakresu wybranych usług, w szczególności w zależności od 
aktualnie świadczonych usług WHB. 
2.4. Przez OWU rozumie się niniejsze ogólne warunki handlowe. 
2.5. Klientem nazywa się osobę, która zgodnie z niniejszymi OWU zarejestruje 
się w programie bonusowym WHB.  
2.6. Przez Kodeks cywilny rozumie się czeską ustawę nr 89/2012 Dz.U. Kodeks 
cywilny (občanský zákoník). 
 
3. Uczestnictwo w programie bonusowym 
3.1. Uczestnictwo w programie bonusowym powstaje w wyniku zarejestrowania 
się Klienta w programie bonusowym za pośrednictwem internetowego portalu 
rezerwacyjnego WHB lub w drodze osobistej, lub telefonicznej rejestracji w 
programie bonusowym, dokonanej w WHB za pośrednictwem pracownika działu 
rezerwacji lub recepcjonisty WHB. Po zarejestrowaniu dla Klienta zostanie 
wygenerowane konto w programie bonusowym. 
3.2. Uczestnictwo w programie bonusowym uwarunkowane jest podaniem 
adresu e-mailowego Klienta. WHB zobowiązuje się do korzystania z tego e-mailu 
wyłącznie do celów komunikacji z Klientem w ramach programu bonusowego (w 
szczególności do celów wysyłania newsletterów zawierających aktualną ofertę 
usług WHB), o ile Klient sam nie wyrazi zgody na wykorzystywanie tego adresu 
e-mail także do innych celów. 
3.3. Uczestnictwo w programie bonusowym wygasa wraz z anulowaniem przez 
Klienta rejestracji w programie bonusowym. WHB zastrzega sobie prawo do 
anulowania programu bonusowego w całości – w takiej sytuacji uczestnictwo w 
programie bonusowym wygasa także wraz z jego całkowitym anulowaniem. 
WHB ma prawo anulowania rejestracji Klienta w programie bonusowym, jeżeli 
będzie on wielokrotnie naruszał zasady programu bonusowego określone w 
niniejszych OWU. W przypadku wygaśnięcia uczestnictwa Klienta w programie 
bonusowym Klient nie ma prawa do refundacji z tytułu niewykorzystanych 
punktów bonusowych i nie ma prawa do zamiany punktów bonusowych na 
pieniądze. 
 
4. Punkty bonusowe 
4.1. Klient zarejestrowany w programie bonusowym otrzymuje na swoje konto w 
programie bonusowym punkty bonusowe za korzystanie z wybranych usług 
WHB. Warunkiem doliczenia punktów bonusowych na konto Klienta jest 
rejestracja i autoryzacja karty płatniczej Klienta w WHB. 
4.2. W wyniku zarejestrowania się w programie bonusowym Klient otrzymuje 
jednorazowo 50 punktów bonusowych. 
4.3. Za każde skorzystanie z wybranych usług WHB Klientowi doliczane są do jego 
konta bonusowego punkty w poniższej wysokości: 

 nocleg bez śniadania – 60 punktów/noc 

 nocleg ze śniadaniem – 65 punktów/noc 

 nocleg ze śniadaniem i rozrywką – 75 punktów/noc 

 nocleg ze śniadaniem i wellness – 75 punktów/noc 

 pozostałe wybrane usługi WHB – punkty w wysokości 5% ceny 
wykorzystanych wybranych usług (oznacza to przykładowo, że jeżeli 
Klient skorzysta z wybranych usług WHB o wartości 1000 CZK, do 
jego konta w programie bonusowym zostanie doliczonych 50 
punktów). 

Warunkiem doliczenia punktów bonusowych jest zapłacenie pełnej wartości 
wykorzystanych wybranych usług WHB. Program lojalnościowy nie obejmuje 
specjalnych promocji i pakietów pobytowych. 
4.4. WHB może Klientowi przyznać punkty bonusowe wykraczające poza ramy 
ust. 4.2 i 4.3 OWU (oferty promocyjne, sytuacje okazjonalne, zmiany programu 
bonusowego, uznanie reklamacji itp.). 
4.5. Punkty bonusowe naliczane są na koncie Klienta w programie bonusowym 
dopiero po wymeldowaniu Klienta z WHB po zakończeniu pobytu i po nocnym 
rozliczeniu programu bonusowego w oprogramowaniu WHB. Punktów 
bonusowych nie można więc wykorzystać na opłacenie usług WHB, za których 
korzystanie Klient je otrzymał, można je natomiast wykorzystać w przyszłości 
przy następnym korzystaniu z usług WHB. 
4.6. Klient nie ma prawa do refundacji z tytułu niewykorzystanych punktów 
bonusowych i nie ma prawa do zamiany punktów bonusowych na pieniądze.  
  
5. Wykorzystanie punktów bonusowych 
5.1. Punkty bonusowe, które Klient otrzymał i które zostały mu doliczone do jego 
konta w programie bonusowym, Klient może wykorzystać do opłacenia usług 
WHB. Punkty bonusowe Klient może wykorzystać wyłącznie do opłacenia usług 
przez siebie zamówionych (ewentualnie przez inną osobę występującą w 
imieniu Klienta) na jego rachunek. 
5.2. Klient może do opłacenia usług WHB wykorzystać wszystkie nazbierane 
punkty bonusowe lub tylko ich część. Na potrzeby wykorzystania punktów 
bonusowych przyjmuje się, że 1 punkt bonusowy = 1 CZK. 
5.3. Punkty bonusowe ważne są dwa lata od dnia ich zdobycia. 
5.4. Punty bonusowe nie podlegają cesji na inną osobą.  
 
6. Zachowanie tajemnicy 
6.1. Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które 
zostały mu udostępnione w związku z przedmiotem świadczenia przez WHB lub 
jednostkę prowadzącą WHB i które przy uwzględnieniu okoliczności można 
uznać za tajemnicę handlową lub informacje poufne, z wyjątkiem informacji 
pochodzących ze źródeł ogólnie dostępnych. Obowiązek ten nie ma wpływu na 
realizację ewentualnego ustawowego obowiązku przekazania informacji 
wymaganych przez uprawnione organy państwowe lub administracyjne. 
Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po wygaśnięciu umowy do czasu, 
gdy WHB sam ewentualnie informacje opublikuje. 
 
7.  Ochrona i przechowywanie danych 
7.1. WHB jest uprawniony do ewidencjonowania i przetwarzania na swoje 
potrzeby danych Klienta zdobytych w związku z jego uczestnictwem w 
programie bonusowym i korzystaniem z usług WHB lub w związku z nimi, 
pochodzącymi od Klienta lub osób trzecich. 
7.2. WHB zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć, zapisów filmowych i 
dźwiękowych z wszystkich imprez odbywających się we wszystkich 
pomieszczeniach WHB do własnych celów reklamowych i marketingowych i 
Klient wyraża na to zgodę. 
 
8.  Stosowane prawo, postanowienia końcowe 
8.1. Dla celów OWU i wszystkich stosunków prawnych pomiędzy WHB i Klientem 
obowiązuje system prawny Republiki Czeskiej, w szczególności Kodeks cywilny. 
8.2. Strony umowy wykluczają skuteczność § 1748, § 1765 ust. 1, § 1799, § 1800, 
§ 1805 ust. 2, § 1971, § 1978 ust. 2, § 1980, § 2108 i § 2050 Kodeksu cywilnego. 
8.3. W przypadku, gdy któryś z zapisów niniejszych OWU straci ważność, 
skuteczność lub wykonalność, nie wpływa to na ważność i skuteczność 
pozostałych postanowień niniejszych OWU. 
8.4. WHB zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OWU. O 
takiej zmianie Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową na adres, który 
został podany podczas rejestracji w programie bonusowym. W przypadku, gdy 
Klient nie będzie zgadzał się z dokonaną zmianą warunków, ma prawo 
anulowania swojej rejestracji w programie bonusowym. Także w takiej sytuacji 
obowiązuje zasada, że Klient nie ma prawa do refundacji z tytułu 
niewykorzystanych punktów bonusowych i nie ma prawa do zamiany punktów 
bonusowych na pieniądze.  
8.5. Obie Strony oświadczają, że zgadzają się z treścią niniejszych OWU w myśl 
swojej swobodnej i prawdziwej woli, co stwierdzają własnymi podpisami. 

 



  
 
 
Liberec, dnia …………………………………………………………………………….          …………………………………………, dnia…………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………....... 
                               Z ramienia CENTRUM BABYLON, a.s.                                                                                 Z ramienia Klienta 


