REGULAMIN PROMOCJI
RUDY WTOREK I GOŚCINNY CZWARTEK
1. Organizatorem promocji „Rudy wtorek i gościnny czwartek” jeśt Aquadrom Sp. z o.o.
z śiedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Sląśka, zarejeśtrowana w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gośpodarczy Krajowego Rejeśtru Sądowego
pod

nr

KRS0000252866;

NIP:

641-23-69-031;

REGON

240309504,

kapitał zakładowy 40.715.750,00 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zarządza komplekśem śportowo-rekreacyjnym, zwanym dalej „Aquadrom”,
znajdującym śię w Rudzie Sląśkiej przy ulicy Kłodnickiej 95A.
3. Promocja dotyczy wyłącznie cen biletow do Strefy Rekreacji i Sportu Aquadromu,
podanych w Cenniku Organizatora i uprawnia do śkorzyśtania wyłącznie w dniach
w śpośob wśkazany w niniejśzym Regulaminie (dalej: regulamin). Do zakupu biletu
promocyjnego nie znajdują zaśtośowania warunki

korzyśtania z innych promocji

przewidzianych przez Organizatora. Bilet promocyjny uprawnia wyłącznie do
korzyśtania ze Strefy Rekreacji i Sportu. Ośoba dorośła zamierzająca śkorzyśtac
z Saunarium uiśzcza dodatkowo opłatę zgodnie z Cennikiem Organizatora.
4. Do zakupu biletu „Rudy wtorek” upowaznieni śą w kazdy wtorek:
a) Ośoby zameldowane w Rudzie Sląśkiej – za okazaniem dokumentu potwierdzającego
meldunek w Rudzie Sląśkiej (dowod ośobiśty, prawo jazdy, karta NFZ, rachunek za prąd
z max. trzech mieśięcy od daty wizyty itp.),
b) Ośoby o rudych włośach,
c) Ośoby w rudych perukach.
5. Do zakupu biletu „Gościnny czwartek” upowaznieni śą wśzyścy klienci w czwartek.
6. Klient w ramach promocji może zakupić naśtępujące bilety do Strefy Rekreacji
i Sportu:
a) Od godz. 9:00 do godz. 16:00
i. - 1h – 9,00 zł
ii. - 2h – 11,00 zł

iii. - całodniowy – 27,00 zł
b) Od godz. 16:00 do godz. 22:00
i. - 1h – 11,00 zł
ii. - 2h – 15,00 zł
iii. - całodniowy – 27,00 zł
7. Z promocji klient może śkorzyśtać jedynie we wtorek lub czwartek przypadający w dni
czarne.
8. W przypadku przedłuzenia czaśu pobytu w Strefie Rekreacji i Sportu lub korzyśtania
z Saunarium, klient będzie muśiał uregulowac płatnośc według cennika.
9. Biletu promocyjnego nie mozna łączyc z innymi promocjami lub ulgami
przewidzianymi przez Organizatora.
10. Organizator moze czaśowo ograniczyc wejście Klientow do Aquadrom-u z powodu
ośiągnięcia makśymalnej ilości ośob korzyśtających.
11. Organizator nie gwarantuje dośtępu do kazdej śtrefy, atrakcji i urządzen w kazdym
czaśie, w śzczegolności z powodu konieczności prowadzenia remontow lub
konśerwacji, względnie wykorzyśtania pośzczegolnych śtref lub atrakcji dla
dedykowanych zajęc. Kazda ośoba zamierzająca korzyśtac z Aquadromu moze uzyśkac
informację o zakreśie uśług świadczonych w danym czaśie bądz wyśtępujących w tej
mierze ograniczen. Decyzje, co do korzyśtania z Aquadromu podejmuje na właśne
ryzyko.
12. Klient przyjmuje do wiadomości, ze korzyśtając z biletu promocyjnego zobowiązany
jeśt do prześtrzegania oraz podlega ograniczeniom przewidzianym w Regulaminie
korzyśtania z Aquadromu dośtępnym w recepcji Aquadromu oraz na śtronie
internetowej Organizatora.
13. Organizator zaśtrzega śobie prawo zmiany niniejśzego Regulaminu, jak rowniez
pozośtałych Regulaminow obowiązujących na terenie Aquadromu.
14. Klient przyśtępując do zakupu biletu promocyjnego akceptuje uśtalone przez
Organizatora zaśady realizacji tego biletu i zobowiązany jeśt do prześtrzegania
regulaminu biletow promocyjnych.
15. Reklamacje dotyczące biletow promocyjnych rozpatrywane będą w terminie 14 dni od

daty złozenia w Biurze Obśługi Klienta (BOK) znajdującym śię w Obiekcie.
16. Regulamin biletow promocyjnych dośtępny jeśt w recepcji Aqaudromu oraz na śtronie
internetowej Aquadromu www.aquadrom.pl

