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Regulamin 
 

1 
Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja 
"Prosna rozdaje rabaty", dla osób posiadających ważną legitymację klubową. 

2 
Organizatorem akcji jest Klub Sportowy Prosna ul. Częstochowska 99 62-800 
Kalisz. NIP 618-105-58-11 

3 
Z akcji mogą skorzystać wszystkie grupy młodzieżowe klubu sportowego 
Prosna, oraz osoby pobierające stypendia.  
Wymogiem korzystania z akcji jest posiadanie ważnej, a co za tym idzie 
opłaconej legitymacji klubowej.  

4 
Weryfikacja aktywnych legitymacji będzie następowała do 5 dnia każdego 
miesiąca (np. w miesiącu Marcu nastąpi weryfikacja za miesiąc Luty). 
Numer  ważnego dokumentu będzie przekazywany  do partnerów biorących 
udział w akcji do 10 dnia każdego miesiąca. 
Dane tożsamości zostają zachowane w systemie Klubu, jedynie numer 
legitymacji klubowej będzie przekazywany sponsorom w celach 
weryfikacyjnych przynależność do akcji "Prosna rozdaje rabaty"  
 

5 
Nieopłacenie składki będzie wiązało się z dezaktywacją legitymacji i utraceniem 
możliwości korzystania z rabatów w sklepach biorących udział w akcji “ Prosna 
rozdaje rabaty”.  

6 
Czas trwania akcji został ustalony z dniem 1.03.2021 aż do momentu 
rezygnacji z uczestnictwa w tejże promocji poszczególnych partnerów biorących 
w niej udział.  

 7  
Informacja dotyczącą ustania akcji "Prosna rozdaje rabaty" będzie 
przekazywana do opinii uczestniczących w niej osób z 2 - tygodniowym 
wyprzedzeniem.  
O jej powiadomieniu będzie można dowiedzieć się na naszej stronie 
internetowej, funpage'u społecznościowym jak i również bezpośrednia 
informacja będzie przekazywana przez trenerów/ kierowników poszczególnych 
grup.  
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8 
 
Oznaczenia występujące na legitymacjach przynależących do naszego Klubu 
Sportowego:  

 sekcja piłka nożna np. nr P000/2021 
 sekcja boks kickboxing np. nr B000/2021 

 

9 
Partnerami akcji są: 
 Decathlon Kalisz ul. Poznańska 80/86 62-800 Kalisz, 
 Plastyk ul. Nowy Świat 14 62-800 Kalisz,  
 Sport - Centrum Szymański Michał ul. Górnośląska 51 62-800 Kalisz 
 

10 
Zasady udzielania rabatów u poszczególnych partnerów. 
 

11 
Sklep Plastyk udziela 5 procentowego rabatu na każdy zakup w sklepie 
stacjonarnym po okazaniu legitymacji Klubu. 
Podczas dokonywania zakupu musi być obecny właściciel legitymacji. 
Sklep Plastyk zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji danej osoby 
drugim dokumentem ze zdjęciem.  
Do 10 dnia każdego miesiąca Klub Sportowy Prosna Kalisz będzie przekazywał 
listę z numerami legitymacji w celu weryfikacji osób uprawnionych do 
skorzystania z akcji "Prosna rozdaje rabaty".  
 

12 
Sklep Decathlon Kalisz udziela rabatu na zakup w sklepie stacjonarnym: 
Dla sekcji:  
Boks i Kickboxing 10% rabatu co miesiąc na sprzęt marki OUTSHOCK 
Piłka Nożna 10 % rabatu naliczany co 2 miesiąc na sprzęt marki KIPSTA 
Rabat udzielany jest tylko na dany asortyment z poszczególnych kategorii 
sportowych 
Nie ma możliwości wykorzystania danego rabatu na zakup rzeczy, które nie 
podlegają promocji "Prosna rozdaje rabaty".Więcej informacji o produktach 
sprzedażowych będzie można uzyskać w sklepie Decathlon Kalisz.  



KLUB SPORTOWY „PROSNA” KALISZ 
          62-800 Kalisz, ulica Częstochowska 99 

 
 
 
 
 
Rodzaj zakupionego sprzętu musi odpowiadać zarówno sekcji (boks, 
Kickboxing, piłka nożna) w jakiej dana osoba się specjalizuje oraz jego 
faktycznemu rozmiarowi.  
Podczas dokonywania zakupu musi być obecny właściciel legitymacji. 
Sklep Decathlon zastrzega sobie prawo do weryfikacji osoby drugim 
dokumentem wraz ze zdjęciem. 
 

13 
Sklep Sport Centrum udziela rabatu na każdorazowy zakup w sklepie 
stacjonarnym: 
5% zniżką przy zakupie do kwoty 200 zł 
10% zniżką przy zakupie powyżej 200 zł 
Do dnia 10 każdego miesiąca Klub Sportowy Prosna będzie przekazywał listę z 
numerem legitymacji w celu weryfikacji osób uprawnionych do skorzystania z 
rabatu. 
 

14 
Próba wykorzystania legitymacji w sposób nieuprawniony będzie wiązała się z 
zawieszeniem udzielania rabatów u wszystkich partnerów biorących udział w 
akcji na okres 2 miesięcy. 

15 
Zgubienie legitymacji należy niezwłocznie zgłosić do trenera lub kierownika 
drużyny. 
 

16 
Klub Sportowy Prosna zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu  
 
 


