
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI  

„Rabat 50% na bilety całodniowe” 

 

1. Organizatorem promocji „Rabat 50% na bilety całodniowe” 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, zwanym dalej „Aquadrom”, 

znajdującym się w Rudzie S ląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A. 

3. Promocja dotyczy wyłącznie obniz enia ceny całodniowych bileto w wstępu do Strefy 

Rekreacji i Sportu o 50%, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, po okazaniu 

pracownikowi Aquadromu kuponu rabatowego. Kupony rabatowe rozdawane będą w kasie 

wyjs ciowej w okresie od dnia 22.10.2018r. do dnia 29.11.2018r. lub do wyczerpania zapaso w 

oraz w „Gos ciu Niedzielnym” (wydanie gliwickie i katowickie w dniu 28.10.2018r.). Na 

kaz dego Klienta przypada jeden kupon rabatowy. Liczba wydawanych kupono w rabatowych 

jest ograniczona. 

4. Kupon rabatowy uprawnia do nabycia jednego biletu wstępu całodniowego do Strefy 

Rekreacji i Sportu do wykorzystania w dni robocze, w okresie od dnia 22.10.2018r. do dnia 

30.11.2018r., od poniedziałku do piątku w cenie po rabacie 16,50 zł. 

5. Z promocji moz e skorzystac  wyłącznie osoba posiadająca kupon rabatowy zgodny ze 

wzorem z Załącznika nr 1.  

6. Bilet rabatowy nie dotyczy innych, dodatkowo płatnych atrakcji w tym gastronomii oraz 

sklepu sportowego.   

7. Zakupu bileto w promocyjnych oraz skorzystania z Aquadromu, moz na dokonac  wyłącznie 

w okresie trwania promocji. Zakon czenie promocji oznacza brak moz liwos ci korzystania 

z kupono w promocyjnych.  

8. Niewykorzystany w okresie promocji kupon rabatowy traci waz nos c .  

9. Aquadrom zastrzega sobie prawo do przedłuz enia terminu obowiązywania promocji. 

10. Przed zakupem biletu promocyjnego Klient zobowiązany jest przekazac  kupon rabatowy 

pracownikowi Aquadromu w recepcji.   

11. Promocji nie moz na łączyc  z innymi promocjami lub ulgami przewidzianymi przez 



 

 

 

Organizatora. 

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

osiągnięcia maksymalnej ilos ci oso b korzystających. 

13. 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. 

14. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomos ci i akceptuje, z e korzystając z usług Aquadrom 

zobowiązani są do przestrzegania postanowien  Regulaminu korzystania  

z Aquadromu dostępnego w recepcji Aquadrom oraz na stronie internetowej Aquadromu, a 

takz e innych regulamino w obowiązujących na terenie Aquadromu.  

15. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje ustalone przez Organizatora zasady realizacji 

promocji i zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji „Rabat 50% na bilety 

całodniowe”.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania 

promocji, jak ro wniez  pozostałych Regulamino w obowiązujących na terenie Aquadromu. 

17. Reklamacje dotyczące usług s wiadczonych przez Wydawcę rozpatrywane będą  

w terminie 14 dni od daty złoz enia reklamacji w Biurze Obsługi Klienta (BOK) znajdującym 

się w Aquadromie.  

18. Regulamin dostępny jest w recepcji Aquadromu oraz na stronie internetowej Aquadromu 

www.aquadrom.pl 

 

Aquadrom Sp. z o.o. 


