Regulamentul de desfasurare “Kids Club by Ana Hotels”
Art. 1 – Organizatorul
Organizatorul este compania S.C. ANA HOTELS S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd.
Poligrafiei nr 1C etaj 1, birou 9 sector 1, nr. de inreg. La Registrul Comertului
J40/7935/1993, cod fiscal RO5479061, inregistrata cu numarul 10375 la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),
conform cerintelor Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si
complatata de Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si
protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Art. 2 - Participanti
In programul de fidelitate “Kids Club by Ana Hotels” poate fi inscris, cu acordul
parintilor, orice copil cu varsta cuprinsa intre 5 si 14 ani, cazat in cadrul Hotelurilor
Sport sau Bradul din Poiana Brasov numite in continuare Hoteluri si care participa
gratuit la activitatile desfasurate pe parcursul sejurului. In cadrul acestui program nu
au voie sa participe copiii angajatilor Ana Hotels SA.

Art.3 – Durata
Perioada valabilitatii programului de fidelitate este nelimitata. Organizatorul isi
rezerva dreptul de a rezilia acest program de fidelitate sau de a modifica acest
regulament ori beneficiile de participare in totalitate sau partial, in orice moment, cu
sau fara o notificare prealabila.

Art. 4 – Conditii de validitate
Cardul obtinut conform Art. 2 poate fi utilizat numai in cadrul Hotelurilor. Pentru a
beneficia de Cardul de membru “Kids Club by Ana Hotels”, participantul trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
- Participantul sa indeplineasca conditiile de la Art. 2
- Parintele participantului sa fie de acord cu acest regulament si sa furnizeze
urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de e-mail (parinte), adresa de
domiciliu, numar de telefon (parinte), data nasterii si sexul.

Art. 5 – Modul de acordare al premiilor
-

Cardul de fidelitate se poate obtine pe loc in cadrul receptiilor Hotelurilor,
daca sunt intrunite conditiile de validitate de la Art. 4.
- Premiile vor fi oferite fiecarui copil care a participat la activitatatile zilnice,
conform planului atasat pe spatele (verso) cardului de membru “Kids Club by
Ana Hotels”.
- Premiile se ofera o singura data, la finalul sejurului.
Cardul este valabil incepand cu primul sejur si pana in momentul in care copilul
implineste varsta de 14 ani.
-

Sejururile minime pentru acordarea premiilor este de 3 nopti.
Pentru revendicarea premiilor, clientii trebuie sa prezinte la Hoteluri ardul de
fidelitate “Kids Club by Ana Hotels”.

-

Premiile aferente fiecarui sejur vor fi oferite pe loc, in cadrul Hotelurilor, dupa
cum urmeaza:
Sejur 1 – Jucarie Lego fete/baieti (+5 ani)
Sejur 2 – Jucarie Kendama
Sejur 3 – Joc creativ fete/baieti
Sejur 4 – O trotineta sau o sanie (in functie de sezon)
Sejur 5 – Un hoverboard electric sau un curs de schi de 3 zile in Poiana Brasov (in
functie de sezon)

Art. 6 – Regulamentul Cardului de membru “Kids Club”
-

-

-

-

Fiecare card aferent programului de fidelitate “Kids Club by Ana Hotels” este
unic, nominal si netransmisibil
Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de la Art. 2
Orice membru nou care se inscrie in programul de fidelitate pentru copii “Kids
Club by Ana Hotels” va primi in mod automat cardul de membru. Cardul de
fidelitate va fi activ incepand cu primul sejur de minim 2 nopti in oricare
dintre Hoteluri.
Inscrierea in program este gratuita si se poate face in cadrul Hotelurilor.
Parintele participantului trebuie sa fie de acord cu acest regulament si sa
furnizeze urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de e-mail (parinte),
adresa de domiciliu, numar de telefon (parinte), data nasterii si sexul. Daca in
urma verificarii informatiile sunt incomplete sau gresite, Ana Hotels are
dreptul de a bloca sau de a anula cardul.
Ana Hotels SA nu poate fi facuta raspunzatoare in cazul utilizarii cardului de
catre alte persoane decat cele inscrise in programul “Kids Club by Ana
Hotels”
Parintii sunt rugati sa anunte disparitia sau furtul cardului la Departamentul de
Vanzari si Marketing al Ana Hotels Poiana Brasov la urmatoarea adresa de

-

-

email sales-hotelsport@anahotels.ro sau la receptiile Hotelurilor. Ana Hotels
SA nu este raspunzatoare pentru premiile revendicate din contul de card al
membrului “Kids Club by Ana Hotels” in perioada de timp pana la anuntarea
disparitiei sau furtului cardului.
Cardul nu are valoare comerciala si nu se emite contra cost. Nu se poate
acorda in numerar o anumita contravaloare a premiilor oferite pe baza
cardului.
Acest card nu este un card de plata sau de credit sau vreun alt mijloc de plata.
Emitentul si proprietarul acestui card este Ana Hotels SA care isi asuma
dreptul de a decide sistarea in orice moment al programului de fidelitate sau de
anulare al cardului.

Art. 7 – Alte clauze
-

-

Ana Hotels SA isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe
durata existentei programului de fidelitate “Kids Club by Ana Hotels”, fara o
notificare prealabila, urmand ca varianta modificata sa fie adusa la cunostinta
membrilor.
Pentru orice alte informatii sau nelamuriri puteti contacta Departamentul de
Vanzari si Marketing la adresa de email: sales-hotelsport@anahotels.ro

Data: 26/06/2017

