
  

 
 

 
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „RUDZKA KARTA SENIORA 60+” 

 

1. Organizatorem promocji „Rudzka Karta Seniora 60+”, zwanej dalej „Promocją”, jest 

Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda S ląska, 

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 S ląskiej (zwanym 

dalej „Aquadrom”) znajdującym się w Rudzie S ląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A. 

3. Promocja dotyczy wyłącznie obniz enia ceny zakupu bileto w wstępo w wymienionych  

w niniejszym regulaminie Promocji  o 30 % zgodnie z postanowieniami niniejszego  

Regulaminu,  po okazaniu pracownikowi Organizatora waz nej Rudzkiej Karty Seniora 

60+  wydawanej przez Urząd Miasta Ruda S ląska oraz dowodu toz samos ci ze zdjęciem. 

4. Promocją objęte są niz ej wymienione usługi wstępu: 

a) całodniowy normalny do Strefy Rekreacji i Sportu (od poniedziałku do piątku, w dni 

czarne) – w cenie 26,60 zł,  zamiast 38,00 zł  

b) bilet open godzinny (od poniedziałku do piątku, w dni czarne) – w cenie 26,60 zł, 

zamiast 38,00 zł  

c) bilet open dwugodzinny (od poniedziałku do piątku, w dni czarne) – w cenie 37,10 zł, 

zamiast 53,00 zł 

d) bilet open całodniowy (od poniedziałku do piątku, w dni czarne) – w cenie 46,20 zł,  

zamiast 66,00 zł 

5. O ile w regulaminie nie postanowiono inaczej, Promocji nie moz na łączyc  z innymi 

promocjami przewidzianymi przez Organizatora. 

6. Cenę biletu i cenę danej usługi, za kaz dą minutę po przekroczeniu czasu waz nos ci 

biletu nabytego w ramach Promocji, reguluje cennik Organizatora. 

7. Z promocji moz e skorzystac  wyłącznie osoba posiadająca waz ną Rudzką Kartę Seniora 



  

 
 

 
 

60+.   

8. Na podstawie Rudzkiej Karty Seniora 60+ moz na dokonac  jednorazowo zakupu 

jednego biletu wstępu objętego Promocją, kto ry zostanie wykorzystany przez 

posiadacza Karty. Promocja obowiązuje przy kaz dym okazaniu Rudzkiej Karty Seniora 

60+, z uwzględnieniem postanowien  zdania poprzedniego oraz pkt 12 Regulaminu. 

9. Promocja poza wskazanym w regulaminie biletem wstępu, nie dotyczy innych, 

dodatkowo odpłatnych atrakcji (nie objętych niniejszym regulaminem), m.in. w tym 

gastronomii oraz sklepu m.in. w tym gastronomii oraz sklepu sportowego, za kto re 

Klient uiszcza  opłatę na zasadach ogo lnych. 

10. Promocja obowiązuje  do odwołania. 

11. Organizator  zastrzega sobie prawo zmiany warunko w Promocji poprzez dodanie do 

oferty nowych usług objętych rabatem. Aktualne usługi objęte promocją publikowane 

będą na stronie www.aquadrom.pl 

12. Organizator moz e czasowo ograniczyc  wejs cie Kliento w do Aquadromu z powodu 

osiągnięcia maksymalnej ilos ci gos ci. 

13. Organizator 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  i z tego tytułu nie ponosi z adnej odpowiedzialnos ci. 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  przed 

skorzystaniem z danej usługi. Decyzje co do korzystania z ograniczonych usług 

Aquadromu podejmuje na własne ryzyko. 

 

Aquadrom Sp. z o.o. 

 


