Regulamin promocji "Senior 60 +"

1.

Organizatorem promocji „Senior 60 +”, zwaną dalej „Promocją”, jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, NIP:
844-19-33-618, zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Suwałkach zwanym dalej
„OSiR”, w skład którego wchodzą m.in. obiekty: Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2
oraz Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Suwałkach, w których niniejsza
Promocja obowiązuje.

3.

Promocja dotyczy wyłącznie cen jednorazowych biletów wstępu do strefy basenowej
w obiekcie Aquapark oraz na basen w budynku Pływalni i obowiązuje jedynie w dniach i
godzinach wskazanych w niniejszym Regulaminie Promocji „Senior 60 +” (dalej
zwanym: "Regulaminem").

4.

Do skorzystania z promocji uprawniona jest każda osoba, która ukończyła 60 lat.

5.

Warunkiem skorzystania z promocji
potwierdzającego wiek osoby uprawnionej.

6.

Promocja "Senior 60 +" obowiązuje w następujących terminach:

jest

okazanie

dokumentu

tożsamości

 Aquapark: poniedziałki w godz. 6.00 - 8.00 oraz czwartki w godz. 6.00 - 22.00
 Pływalnia: wtorki i środy w godz. 6.10-7.15 oraz 17.50-19.25
7.

Promocja uprawnia do zakupu we wskazanych w ust. 6 terminach, przez osoby
uprawnione, biletu upoważniającego do:
 2 godzin pobytu w Strefie Basenowej Aquaparku w cenie 8 zł/os. (zwykłe dni) lub
10 zł/os. jeżeli dzień objęty promocją przypada w święto kalendarzowe;
 95 min. pobytu na Pływalni w cenie 4,50 zł/os.
z zastrzeżeniem, że każda osoba uprawniona może zakupić jeden bilet w cenie
promocyjnej.

8.

Promocja nie obejmuje innych niż ujęte w Regulaminie dni tygodnia oraz nie łączy się
z innymi promocjami i zniżkami.

9.

Zakupu biletów promocyjnych można dokonać bezpośrednio przed wejściem na basen
wyłącznie w dniach i godzinach objętych promocją.

10. Promocja obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania obowiązującej promocji.
11. W przypadku przekroczenia czasu pobytu Klient zobowiązany jest przy wyjściu
do uiszczenia dopłaty zgodnie z cennikiem.

12. Kierujący obiektami Aquaparku i Pływalni mogą czasowo ograniczyć wejście Klientów
na basen z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających lub
z innych ważnych powodów uniemożliwiających korzystanie z basenu.
13. Organizator nie gwarantuje dostępu do każdej strefy, atrakcji i urządzeń w każdym
czasie, w szczególności z powodu konieczności wykorzystania poszczególnych stref
lub atrakcji dla dedykowanych zajęć czy zawodów pływackich lub konieczności
prowadzenia remontów lub konserwacji. Każda osoba zamierzająca korzystać ze strefy
basenowej w wybranym obiekcie może uzyskać informację o zakresie usług
świadczonych w danym czasie bądź występujących w tej mierze ograniczeń, decyzję
co do korzystania z obiektu podejmuje na własne ryzyko i odpowiedzialność.
14. Korzystanie przez osoby uprawnione z Promocji jest jednoznaczne z akceptacją
ustalonych przez organizatora zasad realizacji promocji. Uczestnik przystępując
do promocji zobowiązuje się do przestrzegania zarówno niniejszego Regulaminu i
wszelkich norm i regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni bądź Aquaparku.
15. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia
jej w pisemnej formie w sekretariacie OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2 lub sekretariacie
Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Suwałkach.
16. Regulamin Promocji dostępny jest w kasach Aquaparku i recepcji Pływalni oraz
na stronach internetowych: www.osir.suwalki.pl lub www.aquapark.suwalki.pl

