KARTA #zwiedzajKrakow oraz Karty Miejskie
1. Karty #zwiedzajKrakow są dystrybuowane tylko i wyłącznie przez obiekty noclegowe,
które dołączyły do Programu.
2. Karty są bezpłatne zarówno dla obiektów noclegowych, jak i Gości obiektów.
3. Karty powinny być wydane wszystkim, którzy skorzystają ze zniżki (bez ograniczeń wiekowych).
4. Karty #zwiedzajKrakow należy wydać również osobom, które nie skorzystały ze zniżki
w obiekcie noclegowym, ale wykupiły nocleg – tak, aby mogły korzystać z rabatów u innych
Partnerów.
5. Należy prowadzić własną ewidencję kart, a kolejne numery wpisywać na kartach
#zwiedzajKrakow. O statystykę wydanych kart będziemy pytać po zakończeniu Programu.
6. Pozostali Partnerzy również powinni prowadzić statystykę klientów, którzy skorzystali ze zniżki.
Dane te wesprą ewaluację Programu.
7. Osoby, które zgłoszą się do obiektu noclegowego z jedną z Kart miejskich (Krakowska Karta,
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz Krakowska Karta Rodzinna 3+)
mogą ale nie muszą otrzymać Karty #zwiedzajKrakow – zależnie od preferencji Gościa.
8. W wypadku wyczerpania Kart #zwiedzajKrakow prosimy o stosowną informację
z wyprzedzeniem – dodatkowa pula Kart zostanie Państwu przekazana w ciągu kilku dni.
20% rabatu
1. Rabat 20% musi obowiązywać na cały Państwa asortyment. Np. Nie ma możliwości wyboru
kategorii pokoju - sgl czy dbl w przypadku obiektów noclegowych czy wyboru konkretnych dań
w menu lub wyłączenia oferty napojów.
2. Nie ma obowiązku udzielania zniżki na produkty czy usługi, które już są rabatowane – rabaty
nie łączą się. Np. Zniżka nie musi być udzielana na bilety ulgowe/studenckie itp.
Rezerwacja noclegu ze zniżką oraz rabaty u pozostałych Partnerów
1. W wykazie Partnerów Programu #zwiedzajKrakow są Państwo przedstawieni za pomocą
NAZWY ORAZ LINKU DO OFERTY (proszę o sprawdzenie, czy dane są poprawne).
http://krakow.travel/artykul/908/partnerzy-programu-zwiedzajkrakow
2. Przypominamy o promowaniu udziału w Programie na pomocą Państwa kanałów 
UWAGA: Prosimy o umieszczenie na Państwa stronach www/social mediach szczegółowych
informacji w jaki sposób można zarezerwować nocleg z rabatem lub skorzystać ze zniżki
w innym obiekcie innym nić noclegowy.
Wizualizacje wszystkich KART
1. Pod tym linkiem znajdą Państwo wizualizacje wszystkich Kart, po okazaniu których udzielany
będzie rabat: https://drive.google.com/drive/folders/1cIj2FuwhKJ_wLzbc2s8ys42djbTDvkFc

