
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
W KLUBIE ARCO, RESTAURACJI WŁOSKIEJ NAVONA  

I OSADA GRILL&BAR 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocjach. 

2. Organizatorem Promocji jest ACCATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. 19, 02-366 Warszawa, NIP: 5222669663 dalej „Organizator”.  

3. Uczestnikiem Promocji dalej: „Uczestnik”, może być pełnoletnia osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zdecyduje się na zakup w/w 
Promocji. 

4. Promocja trwa od 29.06.2019 r. do odwołania.  

5. Promocja jest realizowana w określonych dniach i godzinach – wyszczególnionych w 
punkcie I.8. 

6. Udział w Promocji jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego 
zaakceptowaniem przez Uczestnika.  

7. Poprzez udział w Promocji rozumie się dokonanie zakupu usługi lub produktu zgodnie  
z warunkami zawartymi w punkcie I.8. 

8. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocjach, które 
obowiązują w wybrany dzień w godzinach funkcjonowania lokalu: 

 

A. Klub ARCO 

1. PROMOCJE NA BOWLING i inne usługi 

a. Promocja „Summer Bowling SALE” obowiązuje od 29.06.2020 do 30.08.2020 
r. W ramach promocji obowiązują promocyjne ceny na wynajęcie toru 
bowlingowego oraz wynajęcie stołu bilardowego w wybranych godzinach  
i dniach. Ceny w poniższej tabeli. Promocja dotyczy gości indywidualnych.  

Godz. pon.- środa czwartek piątek sobota niedziela 

12:00-16:00 - - - 120 zł 99 zł 

16:00-18:00 80 zł 100 zł 120 zł 150 zł 99 zł 

18:00-2:00 80 zł 120 zł 150 zł 150 zł 99 zł 

2:00-… 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 99 zł 

 
Prezentowane ceny obejmują wynajęcie toru bowlingowego na 1 h dla 
maksymalnie 6 osób. Wypożyczenie butów gratis. 
 
W okresie od 29.06-30.08 od poniedziałku do środy cena promocyjna za 
wynajęcie stołu bilardowego - 30 zł/h. Pozostałe dni 50 zł/h. 



 

 

2. PROMOCJE GASTRONOMICZNE 

c. PONIEDZIAŁEK  

 MOJITO 300ml - 19 zł (cena standardowa 24 zł) 
/Rum Captain Morgan White, Woda gazowana lub Sprite, Limonka, 
Mięta, Cukier brązowy/  

 APEROL SPRITZ 240 ml - 22 zł (cena standardowa 26 zł) 
/Aperol, Prosecco, Woda gazowana/ w promocyjnej cenie 22 zł 

d. WTOREK  

 WYBRANE PIWO BUTELKOWE (ŻYWIEC, IPA, APA, PORTER, 
AMERYKAŃSKIE PSZENICZNE, HEINEKEN, DESPERADO, 
HEINEKEN 0,0%) 0,5 l - 12 PLN (cena standardowa 15 zł). 

e. ŚRODA 

 SEX ON THE BEACH 240 ml - 23 PLN (cena standardowa 28 zł) 
/Wódka Finlandia Cranberry, Malibu, Grenadina, likier Bols Peach, sok 
pomarańczowy/ 

 WHISKY SOUR 60 ml - 19 PLN (cena standardowa 24 zł) 
/Whisky Johnie Walker Blenders Bath, Syrop cukrowy, Sok z cytryny/ 

f. CZWARTEK  

 KAMIKAZE 4x40ml - 15 PLN (cena standardowa 18 zł)  
/Wódka Wyborowa, likier Blue Curacao, sok z cytryny, syrop cukrowy/ 

 LEMONIADA 350 ml - druga 50% taniej - 22,50 zł  
(cena standardowa 30 zł) 

g. PIĄTEK, SOBOTA 

 WÓDKA WYBOROWA 0,5 L  

+ SOK 1 L (pomarańcza / jabłko / czarna porzeczka / grejpfrut )  
119 PLN (cena standardowa zestawu 143zł) 

 WÓDKA ŻUBRÓWKA 0,5 L  

+ SOK 1 L  (pomarańcza / jabłko / czarna porzeczka / grejpfrut )  
119 PLN (cena standardowa zestawu 143zł) 

 WÓDKA ABSOLUT 0,7 L  
+ SOFT 850 ml (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic)  
190 PLN (cena standardowa zestawu 213 zł) 

 WÓDKA ABSOLUT 0,7 L  
+ ZESTAW GRACZA (orzeszki 150g, paluszki 100g, chipsy 80g)  
+ SOFT 850 ml (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic)  
199 PLN (cena standardowa zestawu 241 zł) 

 DZBANEK PIWA BECZKOWEGO ŻYWIEC 1,5 L  
+ ZESTAW GRACZA (orzeszki 150g, paluszki 100g, chipsy 80g) 
49 PLN (cena standardowa zestawu 63 zł) 



 

 

 LEMONIADA 350 ml - druga 50% taniej - 22,50 zł  
(cena standardowa 30 zł) 

h. NIEDZIELA 

 PROSECCO 1L - 70 PLN (cena standardowa 85 zł) 

 TIRAMISU 150 g - 16 PLN (cena standardowa 21 zł) 

 LODY /3 GAŁKI/ beza kruszona, owoce sezonowe 150 g - 16 PLN (cena 
standardowa 19 zł) 

i. PONIEDZIAŁEK – ŚRODA 

 LEMONIADA 350 ml - druga 50% taniej - 22,50 zł  
(cena standardowa 30 zł) 

 KAŻDA PIZZA 3 ZŁ TANIEJ 
24 zł - MARGHARITA /sos pomidorowy, mozzarella/ (cena standardowa 
27 zł)  
28 zł PROSCIUTTO E FUNGHI /szynka, pieczarki, sos pomidorowy, 
mozzarella/ (cena standardowa 31 zł) 
33 zł - PROSCIUTTO DI PARMA /sos pomidorowy, mozzarella, szynka 
parmeńska, rukola/ (cena standardowa 36 zł) 
31 zł - DIAVOLA /włoskie salami, sos pomidorowy, mozzarella/(cena 
standardowa 34 zł) 
30 zł - QUATTRO FORMAGGI /ser wędzony, gorgonzola, parmezan, 
sos pomidorowy, mozzarella/ /(cena standardowa 33 zł) 

j. CAŁY TYDZIEŃ 

 DZBANEK PIWA BECZKOWEGO ŻYWIEC 1,5 L  
+ ZESTAW GRACZA (orzeszki 150g, paluszki 100g, chipsy 80g) 
+ NACHOSY Z SOSEM 200g  
65 PLN (cena standardowa zestawu 88 zł)  

 WÓDKA WYBOROWA 0,5 L 
+ ZESTAW GRACZA (orzeszki 150g, paluszki 100g, chipsy 80g) 
+ NACHOSY Z SOSEM 200g  
139 PLN (cena standardowa zestawu 168 zł) 

 WÓDKA ŻUBRÓWKA 0,5 L  
+ ZESTAW GRACZA (orzeszki 150g, paluszki 100g, chipsy 80g) 
+ NACHOSY Z SOSEM 200g  
139 PLN (cena standardowa zestawu 168 zł) 

 B. Restauracja Włoska NAVONA 

1. PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 

a. LUNCH ZA 25 ZŁ. Zupa + Danie główne (jedno do wyboru spośród dwóch 
propozycji – wegetariańskiej i mięsnej). Lunch serwowany jest w godzinach 
12:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Wyjątkową sytuację będą stanowić 
dni świąteczne lub/i zdarzenia losowe, w których lokal będzie zamknięty. 

2. CAŁY TYDZIEŃ 



 

 

a. Śniadania za 5 zł przy zakupie kawy lub herbaty. Promocja obowiązuje w 
godzinach serwowania śniadań (poniedziałek-piątek od 8:00 do 12:00; 
sobota, niedziela od 9:00 do 12:00) tylko w lokalu. Wyjątkową sytuację 
będą stanowić dni świąteczne lub/i zdarzenia losowe, w których lokal 
będzie zamknięty. 

C. OSADA Grill&Bar 

3. PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 

b. LUNCH ZA 25 ZŁ. Zupa + Danie główne (jedno do wyboru spośród dwóch 
propozycji – wegetariańskiej i mięsnej). Lunch serwowany jest w godzinach 
13:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Wyjątkową sytuację będą stanowić 
dni świąteczne lub/i zdarzenia losowe, w których lokal będzie zamknięty. 

 

9.  Odpowiedzialność prawną za realizację Promocji ponosi Organizator.  

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zadaniem Uczestników Promocji jest dokonanie zakupu produktów lub usługi 
określonych w punkcie I.8.  

2. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. 

3. Promocja nie jest jednorazowa, uczestnik można skorzystać z promocji za każdym 
razem jak tylko zdecyduje się na kolejny jej zakup.  

4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz ofertami obowiązującymi w OSADA 
Grill&Bar; Klub ARCO; Restauracja Włoska NAVONA i przeznaczona jest dla 
wszystkich klientów indywidualnych. 

5. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Promocjami powinny być składane na adres 
Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej albo na piśmie – w terminie 14 
dni od dnia wystąpienia zdarzenia albo ujawnienia się okoliczności, stanowiących 
podstawę reklamacji. (info@accata.pl lub ACCATA Sp. z o. o., ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920r. 19, 02-366 Warszawa). 

2. Organizator w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację  
i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji poszczególnych lokali dostępny jest tylko i wyłącznie w OSADA 
Grill&Bar; Klub ARCO; Restauracja Włoska NAVONA i na stronie internetowej. 

2. Zapoznanie się z Regulaminem Promocji leży wyłącznie po stronie zainteresowanych 
Uczestników. 

mailto:info@accata.pl


 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających ze 
stosowania Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby ACCATA Sp. z o.o. 

 


