Regulamin promocji „Jeden Karnet 2 Atrakcje”
§ 1 Organizator Promocji
Promocja „Jeden Karnet 2 Atrakcje” zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez Park Wodny
Bania

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

z

siedzibą

w

Białce

Tatrzańskiej

przy

ul. Środkowej 181, 34-405 Białka Tatrzańska wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000259243, kapitał zakładowy w wysokości 1.912.500 zł, NIP 7361636869,
REGON 120256353 oraz TATRYSKI spółka z o.o. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa nr
181B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie za numerem 0000504326, NIP: 7361718053, REGON: 123087690, zwanymi dalej
„Organizatorami”.
§ 2 Warunki uczestnictwa
W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia warunki Promocji określone
niniejszym Regulaminem, przy czym osoba małoletnia do 13 roku życia może brać udział w promocji
za zgodą rodziców lub dorosłego opiekuna.
§ 3 Przebieg Promocji

1. W ramach akcji promocyjnej wszystkie karnety jednodniowe TatrySki, za wyjątkiem karnetów
wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, zakupione w kasach ośrodków narciarskich,
działających w programie TatrySki będą równocześnie uprawniały do wejścia na teren obiektu
Park Wodny Bania do Strefy Zabawy na czas 2,5 godziny,

2. Karnety, nabyte w ramach Promocji, uprawniają do wejścia na teren Parku Wodnego Bania
tylko w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dnia 28 marca 2016
(poniedziałek wielkanocny) .

3. Promocja dotyczy następujących karnetów zakupionych w kasach ośrodków narciarskich
działających w ramach programu TatrySki:
- karnetu 1 dzień dorosły 95,00 złotych, obowiązującego w okresie posezonowym,
- karnetu 1 dzień junior/senior 85,00 złotych, obowiązującego w okresie posezonowym
- karnetu dziecko do 9 roku życia 80,00 złotych obowiązującego w okresie posezonowym

4. Promocją nie są objęte następujące rodzaje karnetów jednodniowych zakupionych ONLINE
oraz w ośrodkach narciarskich działających w programie TatrySki:
- karnety zakupione online,
- karnety grupowe,
- karnety 75+,
- karnety Dziecko Free.

5. Ośrodkami narciarskimi działającymi w ramach programu TatrySki są:

- Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska,
- Ośrodek Narciarski JurgówSki,
- Ośrodek Narciarski Bania,
- Stacja Narciarska Kaniówka,
- Stacja Narciarska Grapa-Litwinka,
- Stacja Narciarska Koziniec-Ski,
- Ośrodek Narciarski Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach

6. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik powinien w okresie trwania Promocji z wyłączeniem
sobót, niedziel i dni świątecznych okazać w kasie obiektu Park Wodny Bania karnet objęty
promocją, zakupiony w ośrodku narciarskim działającym w ramach projektu TatrySki.

7. Z wejścia promocyjnego skorzystać może tylko osoba zidentyfikowana przez personel Parku
Wodnego Bania na podstawie odpowiedniego programu jako korzystająca z karnetu TatrySki.
Zakazane jest jakiekolwiek zbywanie w tym również nieodpłatne karnetu na rzecz osoby
trzeciej.

8. Każdy Uczestnik Promocji obowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień
zawartych w Regulaminach Obiektów z których korzysta

9. W przypadku gdyby skorzystanie z Promocji nie było możliwe w związku z zapełnieniem
obiektu, Organizator zastrzega sobie prawo do wydania Uczestnikowi Promocji vouchera
uprawniającego do wejścia na teren Parku Wodnego Bania do Strefy Zabawy na czas 2,5
godziny w innym terminie, jednakże nie później niż do końca 3 kwietnia 2016 roku.

10. Osobom, które nie skorzystały z wejścia promocyjnego nie przysługuje zwrot równowartości
niewykorzystanych uprawnień.
§ 4 Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 7 marca 2016 roku do 3 kwietnia 2016 roku lub do zakończenia sezonu zimowego
2015/2016 w poszczególnych ośrodkach narciarskich, działających w ramach programu TatrySki. Przez
zakończenie sezonu rozumie się zamknięcie ośrodka narciarskiego.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest okazanie karnetu.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Park Wodny Bania sp.
z o.o.

2. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TatrySki sp. z o.o.
3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez okres trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz

na stronie internetowej www.termabania.pl , www.tatryski.pl oraz na stronach internetowych
Ośrodków Narciarskich wymienionych w § 2 powyżej.

4.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z

zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.

6.

Zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się

przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w
niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Parku Wodnego Bania.

