
Праграма лаяльнасці «Збяры ключы» «Гасцінічнага комплексу «Юбілейны» 

1. Вызначэнне паняццяў 

«Праграма лаяльнасці» 

(Далей Праграма) 

 

праграма заахвочвання пастаянных гасцей, 

якія пражываюць у Гасцініцы, якая дазваляе 

атрымліваць зніжкі і дадатковыя прывілеі. 

«Удзельнік» праграмы  

(Далей Госць) 

трымальнік карты Праграмы лаяльнасці 

«Карта лаяльнасці» 

(Далей Карта) 

 

карта, ідэнтыфікавалая Госця сярод астатніх 

гасцей, якія пражываюць у Гасцініцы. Карта 

лаяльнасці мае свой ідэнтыфікацыйны нумар, 

на якім сумуюцца нумары-ночы, атрыманыя ў 

час пражывання ў Гасцініцы.  

«Анкета» форма, якая пры запаўненні і падпісанні 

фізічнай асобай, з'яўляецца заявай такой 

асобы аб намеры стаць удзельнікам 

Праграмы і пацвярджае згоду ўдзельніка з 

правіламі Праграмы. 

 

2. ПРАВІЛЫ І УМОВЫ ЎДЗЕЛУ 

1 

Удзельнікам праграмы можа стаць Госць, які запоўніў анкету на стойцы службы прыёму і 

размяшчэння ў гасцініцы. 

2 

Пасля запаўнення анкеты на стойцы службы прыёму і размяшчэння ў  гасцініцы Госць 

атрымлівае Карту ўдзельніка Праграмы лаяльнасці адпаведнага ўзроўню.  Карта дае 

Госцю магчымасць вырабіць браніраванне нумароў са зніжкай, якая адпавядае ўзроўню 

Карты.  Карта лічыцца актываванай з моманту атрымання. 

3 

Карта ўдзельніка не падлягае перадачы трэцім асобам і прад'яўляецца кожны раз пры 

засяленні ў гасциницу. Дадзеныя карты паказваюцца ў заяўцы на браніраванне. 

4 

Зніжкі на пражыванне і на паслугі гасцініцы прадастаўляюцца з наступнага пасля 

атрымання Карты заезду Госця ў гасцініцу. 

5 

Для зручнасці падліку за адзінку назапашвання ў Праграме прымаюцца нумары-ночы. 

Налічэнне нумары-начэй не праводзiцца пры ануляцыі броні і ў выпадку «no-show» 

(Незаезда госця). 

6 

Праграма з'яўляецца назапашвальнай. 

Бягучы баланс назапашвальнага рахунку Госць можа даведацца, накіраваўшы запыт на 

электронную пошту ў аддзел продажаў гасцініцы па адрасе info@yhotel.by з указаннем 

Прозвішча, імя і нумары карты. 

Пры назапашванні вызначанай колькасці нумароў-начэй Госць атрымлівае Карту 

лаяльнасці больш высокай катэгорыі. Пры гэтым новая Карта выдаецца пры наступным 

заездзе пасля запаўнення новай анкеты. 

7 

Ўзроўні карты, прывілеі і скідкі на паслугі апісаны ў раздзеле №3 сапраўднай Праграмы і 

распаўсюджваюцца толькі на ўдзельніка праграмы.  

Зніжкі і налічэнне нумары-начэй залічваюцца толькі пры ўмове браніравання па тарыфе 

«Лепшая цана дня».  



Зніжкі на пражыванне прадастаўляюцца толькі пры ўмове:  

- прамога браніравання на афіцыйным сайце гасцініцы,  

- браніравання праз службу прыёму і размяшчэння, службу браніравання гасцініцы,  

- браніравання па тэлефоне гасцініцы,  

- браніравання шляхам адпраўкі заяўкі на электронную пошту Гасцініцы,  

- браніравання без удзелу пасярэднікаў  

- турыстычных агенцтваў, кампаній, тураператараў, інтэрнэт-парталаў, сістэм он-лайн 

браніравання. 

 

Зніжкі па Карце лаяльнасці і назапашванне балаў не распаўсюджваюцца на групавое 

пражыванне. «Групавы» варта лічыць адначасовае браніраванне некалькіх нумароў (ад 3 

нумароў на адны і тыя ж даты). Калі ўладальнік Карты бранюе некалькі нумароў (для 

групы гасцей), налічэнне балаў вырабляецца толькі на Карту ўладальніка за пражытыя ім 

ночы. 

Зніжкі па Карце лаяльнасці не распаўсюджваюцца на правядзенне банкетаў, арэнду 

канферэнц-залаў. 

Зніжкі і балы не могуць быць выдадзены ў грашовым эквіваленце. 

8 

Карта з'яўляецца бестэрміновай, калі не адбылася ануляцыя балаў. Ануляванне 

назапашаных балаў, у выпадку іх незапатрабаванасці з боку Госця (госць не будзе 

пражывац у гатэлі), ажыццяўляецца па заканчэнні аднаго года з даты актывацыі карты.  

9 

Прыняўшы рашэнне аб удзеле ў Праграме і запоўніўшы анкету, удзельнік Праграмы тым 

самым дае сваю згоду арганізатару Праграмы на збор, сістэматызацыю, назапашванне, 

захоўванне, ўдакладненне (абнаўленне, змяненне), выкарыстанне наступных 

персанальных дадзеных: прозвішча; імя; імя па бацьку; адрас рэгістрацыі; серыя і нумар 

дакумента, якi сведчыць асобу або яго замяняе; нумар тэлефона, адрас электроннай 

пошты; іншыя дадзеныя, звязаныя з выкананнем умоў праграмы на перыяд тэрміну яе 

дзеяння. 

10 

У выпадку пашкоджання, страты, крадзяжу Карта анулюецца. Госцю, пры запаўненні 

новай анкеты, на меркаванне Гасцініцы, выдаецца новая Карта аналагічнага ўзроўню.  

11 

У выпадку парушэння удзельнікам «Правілаў пражывання» ў гасцініцы Карта можа быць 

анулявана з абвесткай Госця супрацоўнікам службы прыёму і размяшчэння, а таксама з 

тлумачэньнем прычынаў ануляцыі вусна ці праз лісты на электронны адрас  удзельніка.  

12 

Гасцініца пакідае за сабой права ўнесці змены ў Праграму або прыпыніць яе дзеянне ў 

аднабаковым парадку, паведаміўшы ўдзельніка не менш чым за 14 дзён адным з 

пералічаных ніжэй спосабаў: 

- з дапамогай лісты на электронны адрас удзельніка, 

- з дапамогай размяшчэння інфармацыі на афіцыйным сайце гасцiнiцы. 

13 

Карта ўдзельніка з'яўляецца ўласнасцю гасцініцы і звяртаецца пасля патрабаванню 

гасцініцы. 

 

3. Ўзроўні Карт лаяльнасці, зніжкі і прывілеі 

Ўзровень карты Умовы выдачы Прывілеі Памер скідкі 

Першы ўзровень. 

У Вас 1 ключ! 

Карта першага 

ўзроўню выдаецца 

пры першым заездзе, 

 Зніжка на 

пражыванне з 

наступнага заезду 



пры запаўненні 

анкеты на стойцы 

службы прыёму і 

размяшчэння 

5% ад «адкрытага 

кошту» 

Другі ўзровень 

У Вас 3 ключа! 

Карта другога 

ўзроўню выдаецца 

пры назапашванні на 

асабістым рахунку не 

менш за 15 нумароў-

начэй. 

- позні выезд да 16.00*,  

- ранні заезд з 07.00 * 

Зніжка на 

пражыванне 10% 

ад «адкрытага 

кошту» 

Трэці ўзровень 

У Вас 7 ключоў! 

Карта трэцяга 

ўзроўню выдаецца 

пры назапашванні на 

асабістым рахунку не 

менш за 30 нумароў-

начэй. 

- upgrade (паляпшэнне) 

нумары на 1 катэгорыю 

вышэй забраніравана *,  

- ранні заезд альбо 

позні выезд на выбар * 

Зніжка на 

пражыванне 

15% 

ад «адкрытага 

кошту» 

 

Чацвёрты 

ўзровень 

У Вас 9 ключоў! 

Карта чацвёртага 

ўзроўню выдаецца 

пры назапашванні на 

асабістым рахунку не 

менш за 50 нумароў-

начэй. 

- upgrade (паляпшэнне) 

нумары на 1 катэгорыю 

вышэй забраніравана *,  

- ранні заезд / позні 

выезд **,  

- сертыфікат на 

бясплатнае пражыванне 

1 раз у год на працягу 2 

дзён (выхадныя і 

святочныя дні) для 

Удзельніка праграмы 

або членаў яго сям'і *** 

Зніжка на 

пражыванне 

20% 

ад «адкрытага 

кошту» 

 

* Пры ўмове наяўнасці нумароў у гасцініцы,  

** на выбар ўдзельніка Праграмы 

*** муж (а), бацькі, дзеці Удзельніка праграмы. Максімальную колькасць чалавек пры 

заездзе па сертыфікату - 2 чал. 

 


