Karty VIP/ Member Card

– Stek i Wino & 2Be Club

1. Zasady ogólne.
Od 1.01.2022 r. W restauracji Stek i Wino & 2be Club można dokonać zakupu Karty VIP/
Member Card.
-

GOLD - 500 pln
BLUE - 1000 pln

Osoby zainteresowane posiadaniem karty VIP, zapraszamy do osobistego złożenia
wniosku.
Druk aplikacji można pobrać ze strony internetowej 2beclub.pl lub bezpośrednio w lokalu.
O przyznaniu karty informujemy telefonicznie lub e-mailem.
Odbiór następuje w restauracji Stek i Wino, ul. Ratuszowa 3, Bielsko Biała.

2. Przywileje KARTA BLUE:
-

3.

Bezpłatne wejście do restauracji i klubu dla posiadacza karty i osoby towarzyszącej
10 - 20 % rabatu przy regulowaniu rachunków - karta BLUE
Pierwszeństwo przy dokonywaniu rezerwacji,
Zaproszenie na imprezy zamknięte,
Raz w roku 20% zniżka przy organizacji przyjęcia powyżej 10 osób,
Bieżąca informacja o wydarzeniach,
Możliwość dokonania dowolnej wpłaty na kartę, z którego można korzystać przy
rozliczaniu rachunków.

Przywileje KARTA GOLD:
-

Bezpłatne wejście do restauracji i klubu dla posiadacza karty
5 - 15 % rabatu przy regulowaniu rachunków - karta GOLD
Pierwszeństwo przy dokonywaniu rezerwacji,
Zaproszenie na imprezy zamknięte,
Bieżąca informacja o wydarzeniach,
Możliwość dokonania dowolnej wpłaty na kartę, z którego można korzystać przy
rozliczaniu rachunków.

Regulamin
-

Karta jest ważna rok od daty zakupu! Po tym czasie można odnowić kartę na kolejny
rok.
Wystawiana karta jest imienna i nie można jej przekazywać innej osobie.

-

Selekcjoner i ochrona mają prawo sprawdzić zgodność danych karty.
Karta zezwala na pierwszeństwo przy wejściu do klubu.
Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 100 pln.
O wysokości rabatu decyduje właściciel restauracji, indywidualnie dla każdego
Gościa.
Zastrzegamy sobie prawo do odebrania karty w przypadku:
*udostępniania posiadanej karty osobie trzeciej,
*złamania regulaminu,
*niezgodnego z prawem lub dobrym obyczajem zachowania członka restauracji i
klubu.
Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wydania karty bez podania przyczyny.

Akceptuję warunki
I accept the conditions

……………………………………………
Data/Date
Podpis / Signature

Wniosek / Aplication Form
Imię / Name

Nazwisko / Surname

Adres do korespondencji / Corespondence address

Telefon / Phone No

Data urodzenia / Date of birth

E-mail / E-mail address

Co najchętniej Pani/Pan w naszym lokalu spożywa?
What most willingly are you eating or drinking in our club?

Co chciałaby Pani/Pan zmienić w naszym lokalu?
What would you like to change in our club?

Czy chciałaby Pani/Pan otrzymywać informacje o imprezach na adres e-mail?
Would you like to get information about events on your e-mail ?
Tak / Yes

Nie / No

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla wewnętrznych
potrzeb Magnum Pub & 2Be Club
I agree to use my personal information for interna Magnum Pub & 2Be Club use.

Data / Date
Podpis / Signature

