
 

REGULAMIN PROGRAMU „WIERNY QUMPEL” 
(obowiązuje od 01.11.2016) 

 

Program „Wierny Qumpel” (WQ) jest następstwem dużego zainteresowania „Szkółkami 

Qumple” oraz „Ambitnymi Obozami Qumple” oraz możliwymi trudnościami zapisu na „Qumpli” 

wynikającymi z ograniczonej liczby miejsc (co jest niezbędne do zapewnienia najwyższej jakości 

ofert). 

 

Poprzez program WQ pragniemy podziękować za „wierność” i obdarzone zaufanie Rodzicom 

uczestników systematycznie korzystających z naszych Szkółek i Ambitnych Obozów przyznając 

im status „Wiernego Qumpla”. 

 

1. Warunki ogólne 

1.1. Status „Wierny Qumpel” przyznawany jest Rodzicowi Uczestnika/ów. 

1.2. Status upoważnia do rezerwacji miejsc dla swoich dzieci na „Szkółki” oraz „Ambitne 

Obozy Letnie i Zimowe” organizowane przez „Klub Sportowy Qumple” w terminach 

wcześniejszych niż ogólnodostępne zapisy. 

1.3. W szczególnych przypadkach status umożliwia rozbicie płatności na wygodne raty, po 

wcześniejszym ustaleniem szczegółów z organizatorem. 

1.4. Do programu przypisywani są automatycznie wszyscy Rodzice którzy łącznie, co 

najmniej trzykrotnie skorzystali z ofert „Qumpli”: 

 Rocznego uczestnictwa w wybranej Szkółce Qumple 

 Obozu Qumple Lato 

 Obozu Qumple Zima 

1.5. W przypadku rodzeństwa uczestnictwo każdego z dzieci jest sumowane do jednej  puli. 

1.6. Każdy kto otrzyma status „Wiernego Qumpla” zostanie poinformowany o tym mailowo. 

1.7. Każdy „Wierny Qumpel” w momencie rozpoczęcia zapisów do „Szkółek” lub „Ambitnych 

Obozów” w dedykowanym dla niego terminie, otrzyma informację o rozpoczęciu 

zapisów w formie maila lub sms. 

1.8. Zapisy dla rodziców ze statusem „Wiernych Qumpli” trwają ok. 7 dni przed 

rozpoczęciem zapisów ogólnodostępnych. 

1.9. Status „Wiernego Qumpla” ważny jest bezterminowo. 

2. Warunki rezerwacji, płatności, rezygnacji oraz realizacji oferty 

2.1. Wszystkie warunki rezerwacji, płatności, rezygnacji oraz realizacji oferty pozostają bez 

zmian i są zawarte w „Warunkach Uczestnictwa” udostępnianych na prośbę Klienta oraz 

przesyłane jako załącznik do umowy rezerwacyjnej. 

3. Informacje dodatkowe 

3.1. Status „Wiernego Qumpla” nie wyklucza możliwości rezerwacji miejsca na obozie 

zimowym lub letnim w terminie ogólnodostępnym. 

3.2. Status „Wiernego Qumpla” nie umożliwia „odstąpienia” możliwości wcześniejszej 

rezerwacji miejsca na obozie zimowym lub letnim  innej osobie. 


