
REGULAMIN PROMOCJI 

„WIOSENNA PROMOCJA – SALE KONFERENCYJNE ZA 50%” 

 

1. Organizatorem „Wiosenna promocja - sale konferencyjne za 50%” (dalej: „Promocja”) jest 

Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, KRS: 0000477883, 

REGON: 243373827, NIP: 954-274-52-09 (dalej: „Stadion Śląski Sp. o.o.”). 

2. Promocja ma zastosowanie wyłącznie do wynajmu obiektów należących do Stadion Śląski Sp. z 

o.o., zlokalizowanych w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 10 na Narodowym Stadionie 

Lekkoatletycznym pn. „Stadion Śląski” (dalej: „Stadion Śląski”) w postaci obiektów 

konferencyjnych i wielofunkcyjnych Stadionu Śląskiego. 

3. Promocja dotyczy wyłącznie wewnętrznych przestrzeni konferencyjnych Stadionu Śląskiego Sp. z 

o.o. zlokalizowanych na Stadionie Śląskim.  

4. Promocja przeznaczona jest dla podmiotów, które w okresie obowiązywania Promocji zawrą z 

Stadionem Śląskim Sp. z o.o. umowę najmu sali konferencyjnej (dalej: „Uczestnik Promocji”). 

5. Zasady Promocji: 

a) Stadion Śląski Sp. z o.o. w ramach swojej działalności gospodarczej udostępnia odpłatnie 

sale konferencyjne podmiotom trzecim, zgodnie z przyjętym i obowiązującym Stadion 

Śląski Sp. z o.o. cennikiem wynajmu obiektów sportowych i innych części Stadionu 

Śląskiego oraz wyposażenia sportowego i świadczenia niektórych usług przez Stadion 

Śląski Sp. z o.o. (dalej: „Cennik”), 

b) Uczestnik Promocji zawierając w okresie obowiązywania Promocji umowę najmu sal 

konferencyjnych, objętych Promocją, jest uprawniony do skorzystania z rabatu 

w wysokości 50% ceny wynikającej z obowiązującego Cennika dotyczącego wyłącznie 

przestrzeni konferencyjnych, 

c) Uczestnik Promocji jest uprawniony do rabatu, o którym mowa w pkt 5 lit. b regulaminu, 

do końca okresu najmu, jednak nie później niż do dnia 30 września 2021 r. – jeśli umowa 

najmu została zawarta w okresie obowiązywania Promocji. 

6. Promocja obowiązuje od dnia 20 marca 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r.  

7. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Stadionu Śląskiego pod 

adresem www.stadionslaski.pl oraz w siedzibie Stadion Śląski Sp. z o.o., a także na obiekcie Stadion 

Śląski.  

9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2021 roku. 


