
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „TYDZIEŃ DLA NAUCZYCIELI” 

 

1. Organizatorem promocji „Tydzień dla nauczycieli”, zwaną 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, kapitał zakładowy  

56 498 850,00 złotych, 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 wstępu do Strefy Sportu i Rekreacji, 

podanych w Cenniku Organizatora i obowiązuje wyłącznie w dniach wskazanych w niniejszym 

Regulaminie promocji „Tydzień dla Nauczycieli” (dalej: regulamin). Promocji nie można łączyć 

z innymi promocjami lub ulgami przewidzianymi przez Organizatora.  

4. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy nauczyciel, który okaże pracownikowi 

recepcji Organizatora oświadczenie podpisane i opatrzone pieczęcią dyrektora  placówki 

szkolnej/przedszkolnej, w której pracuje nauczyciel. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 1 do 

regulaminu.  

5. Oświadczenie uprawnia do zakupu całodniowego biletu wstępu do Strefy Rekreacji i Sportu  

w cenie 16,50 zł.    

6. Nauczyciel może wielokrotnie korzystać z promocyjnych wejść za okazaniem każdorazowo 

oświadczenia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. 

7. Promocja obowiązuje w dniach 15-19 października 2018 roku.  

8. Cenę biletu wstępu za każdą minutę po przekroczeniu czasu objętego nabytym biletem 

promocyjnym reguluje cennik Organizatora.  

9. Zarządzający moz e czasowo ograniczyc  wejs cie Kliento w do Aquadromu z powodu osiągnięcia 

maksymalnej ilos ci oso b korzystających. 

10. Aquadrom nie gwarantuje dostępu do kaz dej strefy, atrakcji i urządzen  w kaz dym czasie, 

w szczego lnos ci z powodu koniecznos ci prowadzenia remonto w lub konserwacji, względnie 

wykorzystania poszczego lnych stref lub atrakcji dla dedykowanych zajęc . Kaz da osoba 

zamierzająca korzystac  z Aquadromu moz e uzyskac  informację o zakresie usług s wiadczonych 



 

 

w danym czasie bądz  występujących w tej mierze ograniczen . Decyzje co do korzystania  

z Aquadromu podejmuje na własne ryzyko.  

11. Uczestnik nabywając bilet akceptuje ustalone przez Organizatora zasady promocji  

i zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także pozostałych 

regulaminów korzystania z Aquadromu, dostępnych w recepcji Aquadromu oraz na stronie 

internetowej Aquadromu www.aquadrom.pl 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji 

jak ro wniez  pozostałych Regulamino w obowiązujących na terenie Aquadromu. 

13. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia  

w Biurze Obsługi Klienta (BOK). Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego. 

14. Regulamin promocji dostępny jest w recepcji Aquadromu oraz na stronie internetowej 

Aquadromu www.aquadrom.pl 
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