R E G U LA M I N
P R O G R A M U S E N I O R 55 +
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Datą przystąpienia do Programu przyjmuje się datę podpisania deklaracji.
Do Programu Senior mogą przystąpić osoby, który ukończyły 55 lat.
Promocja Programu Senior nie jest objęta miejscem zamieszkania.
Przystąpienie do Programu Senior 55+ odbywa się poprzez wypełnienie Deklaracji
oraz otrzymaniu karty.
5. Do Programu przystępuje się jednorazowo.
6. Przystąpienie do Programu jest bezpłatne.
7. Weryfikacja uprawnień do zniżki odbywać się będzie w kasie Parku Wodnego na podstawie
wejść zarejestrowanych na karcie, potwierdzających pobyt w miesiącu poprzednim oraz na
podstawie okazanego dowodu tożsamości.
8. Jedna karta imienna upoważnia jedną osobę do zakupu biletu wstępu do Parku Wodnego w
cenie 11,50 zł/1h lub 23,00 zł/2h obowiązującego od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 6.00 do 15.00.
9. Ceną objęte są usługi basenowe i siłownia.
10. Kasjerka ma prawo i obowiązek weryfikacji danych z dowodem tożsamości, a klient
przystępujący do programu wyraża na to zgodę.
11. Dopłata do pobytu naliczana będzie zgodnie z cennikiem na dany dzień.
12. Dopłata za pozostałe usługi w tym saunę naliczana jest zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
13. Minimalna częstotliwość pobytu Klienta w Parku Wodnym: 1 raz w ciągu miesiąca
kalendarzowego.
Klient przystępujący do Programu, zobowiązany jest tym samym do zachowania minimalnej
ilości wejść wskazanych powyżej.
14. Nie wyklucza się częstszego korzystania z obiektu w godzinach od 6.00 do 15.00 za podaną
odpłatnością.
15. Wizyta rejestrowana jest automatycznie po odbiciu karty przez kasjerkę w momencie
zakupu usługi.
16. Brak potwierdzenia wejścia na dany miesiąc jest jednoznaczny z utratą prawa do zakupu
przewidzianego biletu. W celu kontynuacji Programu należy jednorazowo zakupić bilet z
pełną odpłatnością, obowiązujący w danym dniu. Każda kolejna wizyta upoważnia do
zakupu biletu dla Programu Senior.
17. Wyklucza się łączenie Programu z innymi wprowadzonymi promocjami czasowymi.
18. Wyklucza się płacenia za zakup biletu wstępu do Parku Wodnego w ramach Programu
Senior za pomocą kart abonamentowych.
19. Agencja Inicjatywa Gospodarczych S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny
z jednomiesięcznym wyprzedzeniem ogłoszeniem w postaci komunikatu wywieszonego
w gablocie w holu głównym Parku Wodnego.

