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Regulamin voucherów prezentowych 

Strzelnicy w Sosnowcu 

1. Informacje wstępne. 

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów podarunkowych Strzelnicy w Sosnowcu. 

2. Definicje.  

2.1. Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany na Strzelnicy w Sosnowcu lub za pośrednictwem strony internetowej Strzelnicy w Sosnowcu – 

www.strzelnica.net.pl, uprawniający Posiadacza do wykorzystania jego zawartości na Strzelnicy w Sosnowcu w określonym terminie ważności; 

2.2. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Vouchera; 

2.3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher, może być to osoba inna niż kupująca voucher; 

3. Płatności 

3.1. Płatności za zamówione zaproszenie można dokonać przelewem lub gotówką w przypadku odbioru osobistego. Dane do przelewu zamawiający 

otrzymuje w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.  

4. Wysyłka / Odbiór voucherów 

4.1. Vouchery w dowolnej formie emitowanej przez Nadawcę przygotowywane są wyłącznie po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza na 

stronie www.strzelnica.net.pl i akceptacji niniejszego regulaminu. 

4.2. Wysyłka vouchera następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

4.3. Istnieje możliwość szybszej wysyłki zamówionego vouchera elektronicznego po okazaniu dowodu wpłaty / nadania przelewu w postaci pliku .pdf. 

Wydawca nie gwarantuje natychmiastowej wysyłki voucherów po okazaniu dowodu wpłaty / nadania przelewu.  

4.4. W ramach potwierdzenia dowodu wpłaty Wydawca akceptuje jedynie dokumenty elektroniczne w formacie .pdf generowane przez bank Nadawcy. 

Tym samym zrzuty ekranu, zdjęcia ekranów / monitorów oraz inne formy nie stanowią podstawy do szybszej wysyłki vouchera. 

4.5. Dowody wpłaty oraz wszelkie inne wiadomości mailowe przesłane w odpowiedzi na mail potwierdzający zamówienie tj. automat@strzelnica.net.pl są 

automatycznie usuwane i nikt nie zapoznaje się z ich treścią. Wszelką e-korespondencję prosimy kierować, zgodnie z informacją w mailu 

potwierdzającym zamówienie na adres strzelnica@o2.pl. 

4.6. Vouchery elektroniczne wysyłane są na adres email podany w formularzu. Zdarza się, że wysłane przez Wydawcę wiadomości są interpretowane jako 

spam. Prosimy dokładnie sprawdzać adres email wpisywany w formularzu pod kątem błędów i literówek oraz foldery maili przychodzących w Państwa 

skrzynkach.  

4.7. Jeżeli z różnych przyczyn zamówiony voucher nie dotarł na skrzynkę mailową Nabywcy w ciągu 7 dni od zamówienia prosimy o niezwłoczny kontakt 

telefoniczny pod numerem 781 495 887 lub mailowy na adres strzelnica@o2.pl.  

4.8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie vouchera w postaci elektronicznej lub fizycznej wskutek filtrów antyspamowych i ograniczeń 

skrzynki pocztowej w zakresie wielkości załącznika Nabywcy lub błędnego adresu email lub adresu do wysyłki podanego w formularzu zamówienia.  

4.9. Vouchery fizyczne wysyłane są listem poleconym na adres podany w formularzu w polu „wiadomość dla strzelnicy” z uwzględnieniem imienia 

i nazwiska osoby zamawiającej. 

4.10. Vouchery nie podlegają wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlegają zwrotowi. 

4.11. W przypadku braku adresu do wysyłki vouchera fizycznego w formularzu oraz braku kontaktu ze strony kupującego w tej sprawie, niezwłocznie po 

zaksięgowaniu wpłaty na koncie, na adres email podany w formularzu wysyłane jest zaproszenie elektroniczne – w tym przypadku dodatkowa kwota 

kosztów przesyłki nie jest zwracana a voucher po wysyłce na adres email nie jest zamieniany na voucher fizyczny.  

4.12. Wysyłka voucherów fizycznych przy dużej ilości zamówień realizowana jest najpóźniej do 48h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.  

4.13. Vouchery fizyczne można zamówić oraz zakupić i/lub odebrać bezpośrednio na strzelnicy w Sosnowcu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.  

5. Realizacja Voucherów 

5.1. Vouchery wydawane są na okres 4-6 miesięcy. Wyjątek stanowią promocje w których określany jest inny okres ważności.  

5.2. Voucher stanowi potwierdzenie zapłaty za określoną w cenniku usługę (w tym przypadku szkoleniowy pakiet strzelecki) o określonej w cenniku 

zawartości i cenie. 

5.3. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego jego wykorzystanie możliwe jest wyłącznie na odrębnych warunkach określonych w pkt.6 

niniejszego regulaminu. 

5.4. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane. 

5.5. Vouchery nie są realizowane w terminach wyłączonych z realizacji bez względu na okoliczności. 

5.6. Terminy wyłączone z realizacji voucherów w okresie 2022 / 2023: 21.12.2022-8.01.2023; 5-12.04.2023; 28.04-7.05.2023; 7-11.06.2023; 14-

18.08.2023; 30.10-5.11.2023; 19.12.2022 – 7.01.2024. 

5.7. W celu zrealizowania voucherów wymagana jest ich aktywacja.  

5.7.1. Aktywacja vouchera jest równoznaczna z akceptacją przez posiadacza / osobę realizującą voucher, a w przypadku osób nieletnich – rodzica / 

opiekuna prawnego - niniejszego regulaminu i stanowi podstawę do realizacji vouchera.  

5.7.2. Aktywacja oznacza wyrażenie zgody na kontakt z osobą aktywującą voucher Strzelnicy w Sosnowcu w sprawie terminów jego realizacji.  

5.7.2.1. Po zakończeniu aktywacji w ciągu 5 dni roboczych Strzelnica w Sosnowcu skontaktuje się z osobą która aktywowała voucher wysyłając 

wiadomość email na adres podany w formularzu. 

5.7.2.2. Strzelnica w Sosnowcu nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wiadomości email wskutek filtrów antyspamowych i ograniczeń 

skrzynki pocztowej w zakresie wielkości załącznika osoby aktywującej voucher lub błędnego adresu email podanego w formularzu 

aktywacyjnym. 

5.7.3. Aktywacja vouchera odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.strzelnica.net.pl/aktywacja. Vouchery posiadają kod QR który po 

zeskanowaniu prowadzi bezpośrednio na w/w stronę internetową. Link do strony aktywacyjnej znajduje się również na stronie głównej 

www.strzelnica.net.pl  

5.7.4. W przypadku problemów z aktywacją prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 781 495 887 lub email: strzelnica@o2.pl 

5.7.5. Aktywacji vouchera dokonuje osoba posiadająca voucher. 
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5.7.6. Aktywacji vouchera może dokonać osoba zakupująca voucher pod warunkiem zakupienia go dla siebie i zrealizowania go przez siebie.  

5.7.7. W przypadku osób nieletnich aktywacji dokonuje opiekun prawny / rodzic który będzie obecny w czasie realizacji vouchera.  

5.7.8. Aktywacji należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu vouchera. 

5.7.9. Aktywacja voucherów których data ważności minęła nie jest możliwa.   

5.7.10. Vouchery które nie zostały aktywowane: 

5.7.10.1. Nie podlegają pkt. 6 niniejszego regulaminu 

5.7.10.2. Mogą zostać zrealizowane wyłącznie w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 

5.7.10.3. Można zrealizować w dacie ważności zgodnie z postanowieniami pkt. 5.8 niniejszego regulaminu. 

5.8. W celu zrealizowania vouchera możliwa jest również rezerwacja mailowa lub telefoniczna pod dowolnym z numerów telefonów widniejących na 

voucherze lub stronie internetowej www.strzelnica.net.pl  

5.9. Zakupione vouchery nie stanowią ekwiwalentu zadatków i przedpłat niezbędnych przy weekendowych (tj. Soboty i Niedziele) rezerwacjach strzelań. 

Tym samym nie zwalniają Nabywców lub Posiadaczy voucherów z konieczności uiszczenia w/w weekendowych opłat w przypadku realizacji voucherów 

w weekendy. 

5.10. Wysokość zadatków na rezerwacje weekendowe jest określana indywidualnie i jest zależna od ilości osób oraz dostępnych godzin w dany weekend. 

5.11. Wydawca nie gwarantuje możliwości realizacji voucherów w weekendy tj. Soboty i Niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, okresy świąteczne, 

w ostatni tydzień ważności vouchera oraz w szczególności w okresach wyłączonych z realizacji.  

5.12. W wyniku przyczyn losowych leżących po stronie Nabywcy lub Posiadacza voucher może zrealizować inna osoba. W celu przepisania vouchera na inną 

osobę niezbędny jest kontakt mailowy pod adresem strzelnica@o2.pl. 

5.13. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny losowe lezące po stronie Nabywcy lub Posiadacza vouchera które uniemożliwiły jego realizacje 

w wyznaczonym terminie ważności. Żadna z przyczyn losowych uniemożlwiających realizację vouchera leżących po stronie Nabywcy / Posiadacza 

vouchera nie stanowią podstawy do wystąpienia wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie w tym do zwrotów środków.  

5.14. Vouchery przepisane na inną osobę bez wiedzy Strzelnicy w Sosnowcu nie będą realizowane.   

5.15. Vouchery mogą być realizowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Wyjątek stanowią vouchery których zawartość jest przeznaczona dla osób 

niepełnoletnich. 

5.16. Osoby niepełnoletnie mogą realizować vouchery o przeznaczonej dla nich zawartości wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. 

5.17. Na życzenie klienta w trakcie realizacji istnieje możliwość podzielenia vouchera na pakiety o innej zawartości niż deklarowana w voucherze (w tym 

również na pakiety o zawartości dla osób niepełnoletnich) przy zachowaniu równowartości kwotowej między wybranymi pakietami a kwotą vouchera.  

5.18. Wartość Voucherów oraz ich zawartości opublikowane są w cenniku na stronie internetowej www.strzelnica.net.pl. 

5.19. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera oraz wybranych przez siebie 

opcji dodatkowych (koszty wysyłki, niestandardowe terminy ważności). 

5.20. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy vouchera i gwarantuje możliwość zrealizowania przez Posiadacza vouchera w określonym 

w voucherze okresie ważności na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

5.21. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na Strzelnicy w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 126b, 41-219 Sosnowiec w godzinach otwarcia obiektu 

i po wcześniejszej rezerwacji konkretnej daty i godziny realizacji.  

5.22. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. 

5.23. Niewykorzystanie Vouchera w dacie jego ważności, w podanych terminach realizacji i/lub niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, jest 

równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Nabywcę i/lub Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami 

w tym zakresie w tym do zwrotu środków.  

5.24. W sytuacjach wyjątkowych gdy strzelnica z przyczyn niezależnych jest nieczynna a tym samym nie jest możliwa realizacja voucherów, Wydawca jest 

zobowiązany do umieszczenia na stronie internetowej strzelnicy www.strzelnica.net.pl oświadczenia informującego o realizacji voucherów i działaniu 

obiektu w takich sytuacjach.  

6. Realizacja voucherów po terminie ich ważności. 

6.1. Cały pkt. 6 i wszystkie jego postanowienia dot. wyłącznie voucherów aktywowanych zgodnie z pkt. 5.7 niniejszego regulaminu. 

6.2. Istnieje możliwość wykorzystania vouchera po dacie jego ważności wyłącznie zgodnie z procedurą opisaną poniżej. 

6.3. Niniejsze zasady dot. wyłącznie sytuacji w których Voucher nie został zrealizowany z powodów leżących wyłącznie po stronie Nabywcy / Posiadacza.  

6.4. Jeżeli od daty kończącej okres ważności Vouchera minęło 14 dni kalendarzowych stosuje się punkt 5.23. niniejszego regulaminu.  

6.5. Procedura realizacji vouchera po dacie jego ważności: 

6.5.1. Obowiązkowy kontakt mailowy Nabywcy lub Posiadacza vouchera na adres strzelnica@o2.pl zawierający nr seryjny vouchera, jego datę 

ważności, lub zdjęcie / skan posiadanego vouchera z widoczną datą ważności i numerem seryjnym którego data ważności minęła oraz nr 

telefonu.  

6.5.2. Jeżeli nie minął okres 14 dni kalendarzowych od końca daty ważności posiadanego vouchera Nabywca lub Posiadacz dokonuje zakupu pakietu 

strzeleckiego o tej samej lub wyższej wartości niż wartość posiadanego vouchera. 

6.5.3. Po dokonaniu zakupu o którym mowa w pkt. 6.5.2. Nabywca lub Posiadacz otrzymają drogą mailową od 2 do 5 możliwych terminów realizacji 

z których wybiera najkorzystniejszy dla siebie.  

6.5.4. Podczas realizacji łączna kwota usługi obejmować będzie zawartość vouchera przeterminowanego oraz zakupionego w ramach pkt. 6.5.2. 

6.6. Terminy realizacji przeterminowanych voucherów podawane są jednorazowo drogą mailową i nie ma możliwości ich zmiany.  

6.7. Brak realizacji przeterminowanego vouchera wraz z wykupionym pakietem strzeleckim w wyznaczonych terminach realizacji skutkuje zastosowaniem 

punktu 5.23 niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do vouchera jak również do zakupionego dodatkowo pakietu strzeleckiego. 

6.8. W przypadku voucherów które nie uległy przeterminowaniu i nie aktywowanych pkt. 6 niniejszego regulaminu nie stosuje się.  

6.9. W przypadku realizacji przeterminowanych voucherów w weekendy, poza zakupem o którym mowa w pkt. 6.5.2. również obowiązują koszty zadatku 

na rezerwacje weekendowe opisane w pkt. 5.9, 5.10. 
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Przykład: Pan Adam w dniu 12.05 przypomniał sobie o otrzymanym na urodziny voucherze na strzelnicę ważnym do dnia 30.04 o wartości 100zł. Po 

skontaktowaniu się ze strzelnicą i zakupieniu pakietu w kwocie 100zł Pan Adam otrzymał mailem propozycję kilku najbliższych możliwych terminów 

realizacji wykupionych strzelań. Po wybraniu jednego z terminów w trakcie realizacji przeterminowanego vouchera strzelanie Pana Adama obejmowało 

kwotę 200zł stanowiącą sumę wartości jego przeterminowanego vouchera oraz wykupionego pakietu który umożliwił realizację vouchera po terminie 

zgodnie z pkt. 6.5.4. niniejszego regulaminu.  

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie vouchera do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza. 

7.2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. 

7.3. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie 

www.strzelnica.net.pl i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu. 

7.4. W razie wszelkich pytań, wątpliwości lub obaw bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 781 495 887 lub mailowy na adres 

strzelnica@o2.pl  

7.5. Wszystkie osoby korzystające ze strzelnicy i realizujące vouchery obowiązują zasady bezpieczeństwa i korzystania ze strzelnicy zawarte w regulaminie 

strzelnicy w Sosnowcu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Strzelnicę w Sosnowcu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Strzelnicy w Sosnowcu informacji handlowych 

drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 


