Dziekanowice, 9 X 2019 r.
Regulamin programu lojalnościowego "Hops po rabat"
W roku szkolnym 2019/20 w Hulahopsach zaczyna obowiązywać program lojalnościowy „Hops po rabat”.
Program polega na zbieraniu punktów za zakup karnetów na nasze zajęcia rekreacyjne: gimnastykę
akrobatyczną, artystyczną, ogólnorozwojową i korekcyjną, balet, muay thai, zumbo kids, warsztaty
plastyczne "Aktywni kreatywni", robotykę Lego WeDo 1.0 oraz zajęcia dla dorosłych - lady fit, muay thai
i balet. Punkty będą symbolizowały naklejki z maskotkami Hulahopsów: Hulą i Hopsem, które należy
przyklejać na kartę lojalnościową wydawaną w naszej recepcji. Punkty będą wymieniane na rabaty
i darmowe wejścia na wybrane zajęcia rekreacyjne.
Darmowe wejścia nie obejmują warsztatów weekendowych, organizowanych w Hulahopsach, takich jak
np. warsztaty stolarskie, czy florystyczne.
Zasady programu
Każdy wykupiony karnet miesięczny na ww. zajęcia to 1 przyznana jego posiadaczowi naklejka z Hulą.
Każde jednorazowe uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych to 1 przyznana naklejka z Hopsem.
Wykupione karnety semestralne płatne z góry oznaczają przyznanie 5 naklejek z Hulą.
Wykupione karnety semestralne płatne w dwóch ratach oznaczają przyznanie 3 naklejek z Hulą po
uregulowaniu pierwszej raty i 2 naklejek z Hulą po uregulowaniu drugiej raty.
1.

Wykupienie 5 karnetów miesięcznych lub karnetu semestralnego płatnego z góry oznacza
przyznanie 5 naklejek z Hulą i uprawnia posiadacza do skorzystania z jednej z opcji bonusowej
do wyboru:
a.

jednego bezpłatnego wejścia na zajęcia rekreacyjne w Hulahopsach - z innej dyscypliny
niż ta, której dotyczy karnet, spośród wyżej wymienionych - wraz z osobą towarzyszącą
(np. z koleżanką, kolegą lub wejście dla mamy na zajęcia dla dorosłych)
lub

b. uzyskania 10% zniżki w opłacie za organizację urodzin w Hulahopsach do końca roku
szkolnego 2019/2020.
2.

Wykupienie minimum 3 karnetów miesięcznych oznacza przyznanie 3 naklejek z Hulą i uprawnia
posiadacza do jednego bezpłatnego indywidualnego wejścia na zajęcia rekreacyjne z innej
dyscypliny niż ta, której dotyczy karnet, spośród wyżej wymienionych.

3.

Wykupienie karnetu semestralnego płatnego w dwóch ratach oznacza przyznanie 3 naklejek
z Hulą w chwili uregulowania pierwszej raty i uprawnia posiadacza do jednego bezpłatnego
indywidualnego wejścia na zajęcia rekreacyjne z innej dyscypliny niż ta, której dotyczy karnet,
spośród wyżej wymienionych. Jeśli bonus nie zostanie przez niego wykorzystany aż do zapłaty
drugiej raty za karnet semestralny, po jej uiszczeniu posiadacz otrzymuje bonus jak w pkt. 1.
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4.

Wykupienie uczestnictwa w 3 pojedynczych zajęciach rekreacyjnych oznacza przyznanie 3
naklejek z Hopsami i uprawnia posiadacza do wykupienia jednorazowo karnetu 1-miesięcznego
ze zniżką 20%.

5.

Skorzystanie z bonusów w postaci darmowego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych odbywa
się po uprzednim zapisaniu na nie, w miarę wolnych miejsc w danym terminie i po okazaniu
kompletu naklejek. Przyznanie bonusów w innych postaciach (rabatu cenowego na urodziny)
również wymaga okazania kompletu naklejek.

6.

Po skorzystaniu z bonusu punkty/naklejki w programie zerują się i można gromadzić je
ponownie. Termin na ich wykorzystanie upływa z końcem roku szkolnego 2019/2020.

7.

Wzór karty lojalnościowej i naklejek z Hulą oraz z Hopsem znajduje się poniżej.

Przypominamy, że w Hulahopsach obowiązują także zniżki dla rodzeństwa. Rodzic, który wykupuje
karnet 1-miesięczny na zajęcia dla jednego dziecka, otrzymuje w okresie jego trwania dodatkową zniżkę
5% na drugie dziecko.
Zapraszamy do recepcji po karty oraz naklejki w programie „Hops po rabat”!
Zespół Hulahopsów
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