REGULAMIN PROMOCJI„ZAJĘCIA WF”
obowiązującej od 1.09.2018r. do 30.06.2019r.

1. Organizatorem promocji „Zajęcia WF”, zwanej dalej „Promocją” 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,

zwany

dalej

„Organizatorem”.
2. Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Rudzie Śląskiej, zwanym
dalej „Aquadrom” , znajdującym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A.
3. Promocja dotyczy wyłącznie cen jednorazowych biletów wstępów do Strefy Rekreacji
i Sportu, podanych w Cenniku Organizatora i obowiązuje wyłącznie w dniach i godzinach
wskazanych w niniejszym Regulaminie promocji „ZAJĘCIA WF” (dalej: regulamin).
Promocja dotyczy nadto wyłącznie biletów jednogodzinnych. Do skorzystania z promocji
uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
wyłącznie pod opieką nauczyciela.
4. Nauczyciel w celu skorzystania z promocji zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
podpisanego przez dyrektora szkoły, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
dołączonego do regulaminu.
5. Promocja uprawnia do zakupu biletu jednogodzinnego do Strefy Sportu i Rekreacji w
cenie 6 zł, w dniach wskazanych przez organizatora.
6. Bilet w cenie 6 zł upoważnia do korzystania w Strefie Sportu z jednego toru basenu
sportowego o głębokości 180 cm oraz dwóch torów basenu z ruchomym dnem, w
którym głębokość można regulować od 0-180 cm. Uczniowie mogą korzystać ze strefy
Sportu przez 45 minut oraz ze Strefy Rekreacji przez 15 minut.
7. W przypadku chęci skorzystania w basenie z ruchomym dnem z innej głębokości niż
głębokość 90 cm, informacja w tym zakresie winna być podana nie później niż w dniu
rezerwacji biletu promocyjnego.
8. Dopuszcza się możliwość podziału basenu z ruchomym dnem na sektory odpowiadające
powierzchni 2 torów, przy czym zlecenie w tym zakresie winno być dokonane nie
później niż w dniu rezerwacji biletu promocyjnego.

9. Z promocji można skorzystać wyłącznie pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji –
dokonanej nie później niż na 7 dni przed planowaną wizytą lub po podpisaniu umowy o
współpracy. Rezerwacja może zostać dokonana w Biurze Obsługi Klienta, recepcji
Aquadromu lub telefonicznie pod numerem 32 797 36 00. Rezerwacja winna obejmować
grupę co najmniej 15 osób.
10. Na grupę do 15 osób winien przypadać jeden upoważniony opiekun w osobie
nauczyciela wychowania fizycznego. W przypadku grupy liczącej ponad 15 osób
dopuszcza się, aby kolejnym opiekunem nie był nauczyciel wychowania fizycznego.
Każdy upoważniony opiekun uprawniony jest do nieodpłatnego wstępu na warunkach
przewidzianych w regulaminie. Opiekun jest zobowiązany do akceptacji i podpisania
regulaminu dla grup zorganizowanych.
11. Promocja obowiązuje od 1.09.2018r. do 30.06.2019r. od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 -16:00, z tym zastrzeżeniem, że na stronie Organizatora zamieszczono
szczegółowy harmonogram zajęć, w trakcie których rezerwacja nie jest możliwa.
12. Bilety w promocyjnej cenie sprzedawane są wyłącznie do godziny 15:00.
13. Za każdą minutę po przekroczeniu czasu określonego biletem obowiązuje opłata zgodna
z cennikiem Organizatora.
14. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub ulgami przewidzianymi przez
Organizatora.
15. Organizator ma prawo odmówić dokonania rezerwacji zajęć w szczególności z powodu
osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających z obiektu Organizatora lub
w wypadku gdy proponowany termin nie jest dostępny w harmonogramie zajęć
udostępnionym na stronie Organizatora.
16. Organizator nie gwarantuje dostępu do każdej strefy, atrakcji i urządzeń w każdym
czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów lub konserwacji,
względnie wykorzystania poszczególnych stref lub atrakcji dla dedykowanych zajęć.
Każda osoba zamierzająca korzystać z Aquadrom-u może uzyskać informację o zakresie
usług świadczonych w danym czasie bądź występujących w tej mierze ograniczeń,
decyzje co do korzystania z Aquadrom-u podejmuje na własne ryzyko.
17. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje ustalone przez Organizatora zasady
realizacji promocji i zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, jak i pozostałych
regulaminów obowiązujących na terenie Aquadromu, udostępnionych w recepcji
Aquadromu oraz na stronie internetowej Aquadromu www.aquadrom.pl.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania
promocji jak również pozostałych Regulaminów obowiązujących na terenie Aquadromu.

19. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia
w Biurze Obsługi Klienta (BOK) znajdującego się w obiekcie Aquadrom. Podstawą
reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.

Aquadrom Sp. z o.o.

