REGULAMIN PROMOCJI
„Walentynkowe nurkowanie w tubie”

1. Organizatorem

promocji

„Walentynkowe

nurkowanie

w

tubie”

jest

Aquadrom

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS

0000252866;

NIP:

641-23-69-031;

REGON

240309504,

zwaną

dalej

„Organizatorem”.
2. Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym, zwanym dalej „Aquadrom”,
znajdującym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A.
3. Promocja „Walentynkowe nurkowanie w tubie” trwa od 14 lutego 2020r. do 16 lutego
2020r. i uprawnia do zakupu pakietu nurkowego w cenie 280 zł, który zawiera:
 godzinne Intro,
 zdjęcie podwodne,
 zdjęcie INSTAX,
 2 koszulki nurkowe,
 całodniowy pobyt w Strefie Sportu i Rekreacji,
 voucher na całodniowy pobyt w Saunarium od poniedziałku do niedzieli wazny od
17.02.2020 r. do 31.03.2020r.
4. Korzystanie z innych usług niż zostały zakupione przy promocji „Walentynkowe
nurkowanie w tubie”, w tym przejście ze Strefy Rekreacji i Sportu do Saunarium czy
skorzystanie z usług strefy gastronomicznej, powoduje konieczność dopłaty (gotówką lub
kartą płatniczą) w recepcji zgodnie z cennikiem.
5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub ulgami przewidzianymi przez
Organizatora.
6. Organizator może czasowo ograniczyć wejście Klientów do Aquadromu z powodu
osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających.
7. Organizator nie gwarantuje dostępu do kazdej strefy, atrakcji i urządzen w kazdym czasie,
w szczegolnosci z powodu koniecznosci prowadzenia remontow lub konserwacji,
względnie wykorzystania poszczegolnych stref lub atrakcji dla dedykowanych zajęc. Kazda

osoba zamierzająca korzystac z Aquadromu moze uzyskac informację o zakresie usług
swiadczonych w danym czasie bądz występujących w tej mierze ograniczen. Decyzje, co do
korzystania z Aquadromu podejmuje na własne ryzyko.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z promocji „Walentynkowe
nurkowanie w tubie” zobowiązany jest do przestrzegania oraz podlega ograniczeniom
przewidzianym w Regulaminie korzystania z Aqaudromu dostępnym w recepcji
Aqaudromu oraz na stronie internetowej Aquadromu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania
promocji, jak również pozostałych Regulaminów obowiązujących na terenie Aquadromu.
10. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje ustalone przez Organizatora zasady
realizacji promocji i zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji
„Walentynkowe nurkowanie w tubie”.
11. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia
w Biurze Obsługi Klienta (BOK) znajdującym się w Obiekcie.
12. Regulamin promocji dostępny jest w recepcji Aqaudromu oraz na stronie internetowej
Aquadromu www.aquadrom.pl

