Tarnowskie Góry dnia 02.03.2021r.
Regulamin PROGRAMU SENIOR 60+
Agencja Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie
Góry, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000042676, NIP-6450203947, kapitał zakładowy: 51 224 250 PLN
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§1
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Programu Senior 60+.
Program Senior 60+ to program rabatowy dla klientów Parku Wodnego, którzy ukończyli 60 lat.
Program Senior 60+ jest dedykowany jednemu klientowi. Nie może być odstępowany innej osobie.
Uczestnictwo w Programie wymaga stworzenia konta użytkownika w systemie obsługi klienta AIG
S.A.
Weryfikacja uprawnień odbywa się w kasie poprzez okazanie dokumentu tożsamości.
Program Senior 60+ obowiązuje w dni powszednie w godzinach 6:00-15:00.
Cena wejścia do Parku Wodnego w ramach Program Senior 60+ określona jest w cenniku dostępnym
na stronie Internetowej oraz przy kasach.
Dopłata za przekroczony czas pobytu oraz saunę naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Programem objęte są usługi basenów i siłownia.
§2
Warunkiem naliczania rabatu w ramach Program Senior 60+ jest 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.
W celu skorzystania z Programu Senior 60+ należy każdorazowo okazać w Kasie dokument
tożsamości.
Każdorazowe skorzystanie z Programu Senior 60+ jest odnotowywane w systemie obsługi klienta
przez uprawnionego pracownika AIG S.A.
Brak potwierdzenia wejścia na dany miesiąc jest jednoznaczny z utratą prawa do zakupu
przewidzianego biletu z rabatem.
W celu kontynuacji Programu Senior 60+ należy jednorazowo zakupić bilet z pełną odpłatnością.
Wówczas kolejny bilet będzie można zakupić ze zniżką.
Program nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
Agencja inicjatyw Gospodarczych S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i oferty.
Informacja o zmianach przekazana zostanie do informacji publicznej na stronie internetowej
www.parkwodny.com.pl.
Uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.
Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z przystąpieniem do Programu Senior 60+.

§3
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich
Górach, ul. Obwodnica 8, tel. 32 393 39 00, mail: sekretariat@parkwodny.com.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika
i ochrony zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
3. Dane osobowe o których mowa po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane,
będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez 5 lat. (Dz. U. Z 2017 poz. 2198 z późn. zm. art.
924 ust.2.)

