
 

REGULAMIN PROMOCJI „HEJ HO, LATOO” 
 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. 
ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnikiem promocji jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia i posiada co najmniej ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych. 

3. Promocja prowadzona będzie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. 
4. Promocja ma na celu popularyzowanie usług Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-

Rehabilitacyjne S.A. oraz nawiązanie stałych relacji z Klientem. 
 

§ 2. 
ZASADY PROMOCJI 

1. W ramach promocji, Klienci mogą skorzystać z następujących upustów cenowych: 
1. 3 godzinny pobyt w Hali Basenowej - 20,00 zł/osoba 

Promocja obowiązuje od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.; 
Od Poniedziałku do Niedzieli od 09:00 do 18:00; 
Po przekroczeniu czasu, pobyt będzie naliczany zgodnie z obowiązującym cennikiem; 
Strefa saun dodatkowo płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
 

2. 2 godzinny pobyt w Hali Basenowej - 10,00 zł/osoba 
Promocja obowiązuje od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.; 
Od Poniedziałku do Piątku od 09:00 do 11:00; 
Ostatnie wejście najpóźniej do 10:59; 
Po przekroczeniu czasu, pobyt będzie naliczany zgodnie z obowiązującym cennikiem; 
Strefa saun dodatkowo płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
 

3. Jednorazowe wejście do Siłowni – 10,00 zł/osoba 
Promocja obowiązuje od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.; 
Od Poniedziałku do Piątku od 08:00 do 21:00. 
 
 

4. Seans w Jaskini Solnej – 6,00 zł/ osoba 
Promocja obowiązuje od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.; 
Od Poniedziałku do Piątku od 10:00 do 18:00 (ostatni seans o 17:00); 
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. 
 

5. 1 godzina gry w Kręgle –  druga godzina 50 % taniej 
Promocja obowiązuje od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.; 
Klient wraz z zakupem godzinnej gry na 1 torze zgodnie z obowiązującym cennikiem ma prawo 
zakupić drugą godzinę gry 50 % taniej w jednej usłudze. 
Skorzystanie z ww. promocji możliwe jest wyłącznie w przypadku zakupu dwóch godzin gry na 1 
torze w ramach jednej usługi. 
Od Poniedziałku do Niedzieli w godzinach pracy Aquabaru. 

 
 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z promocji z przyczyn niezależnych 
od Organizatora. 

 

 

 

 

 

 



§ 3. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.aquapark.com.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany w 
niniejszym Regulaminie będą obowiązywały natychmiast po ich ogłoszeniu w siedzibie Organizatora i na stronie 
internetowej spółki. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie od momentu ogłoszenia takiej 
informacji w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora. 

4. Zmiana Regulaminu Promocji, a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez uczestników przed 
zmianą Regulaminu. 

5. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje ustalone przez Organizatora zasady realizacji Promocji. Uczestnik 
zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji. 

6. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami. 
7. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

ze względu na siedzibę Organizatora. 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


