
 

 

 

REGULAMIN OFERTY „MORSY NA FALI” 

1. Oferta obowiązuje w soboty, począwszy od dnia 29 stycznia do 26 marca 2022 roku  

w godzinach: 9:00 – 11:00, pod warunkiem, że grupa będzie liczyła nie mniej niż 15 osób.  

2. Oferta skierowana jest do osób pełnoletnich. Dopuszczalne są wyłącznie zgłoszenia grupowe, 

nie ma możliwości skorzystania z oferty indywidualnie.  

3. Zgłoszenia grup, które chcą skorzystać z oferty należy dokonywać telefonicznie pod numerem 

telefonu 42 683 44 89 lub mailowo: marketing@aquapark.lodz.pl, najpóźniej do godziny 12:00 

w piątek poprzedzający dzień, na który dokonywane jest zgłoszenie grupy. Podczas zgłoszenia 

osoba zgłaszająca powinna podać nazwę grupy, która pozwoli na jej identyfikację przy zbiórce 

grupy. 

4. Oferta dotyczy możliwości skorzystania z basenu sportowego lub rekreacyjnego na terenie 

basenów zewnętrznych w godz. 9:00 – 9:30, a następnie Strefy Basenowej oraz Strefy Saun.   

5. Warunkiem skorzystania z oferty jest zakup biletu grupowego pod nazwą MORSY w cenie 20 

zł / 140 minut od osoby w kasie Aquaparku w dniu obowiązywania oferty. Należy zachować 

paragon w celu ewentualnej weryfikacji przez pracownika Aquaparku. 

6. Po dokonaniu zakupu biletu zgłoszona grupa powinna zebrać się przy kasie i oczekiwać na 

pracownika Aquaparku. Po dokonaniu identyfikacji grupy poprzez podanie nazwy grupy, 

pracownik Aquaparku robi rozeznanie, kto będzie chciał korzystać z oferty Aquaparku po 

morsowaniu, a kto jest zainteresowany samym morsowaniem. Pracownik Aquaparku 

dokonuje następnie podziału grup według preferencji sposobu pobytu w obiekcie, w razie 

potrzeby prosząc o okazanie paragonu. 

7. Po skorzystaniu z basenu zewnętrznego uczestnicy grupy mogą skorzystać z atrakcji Strefy 

Basenowej oraz Strefy Saun.  Skorzystanie z basenu zewnętrznego jest warunkiem przejścia do 

wewnętrznych Stref Aquaparku, co będzie weryfikowane przez pracownika Aquaparku. W 

przypadku nieskorzystania z basenu zewnętrznego należy niezwłocznie opuścić Aquapark lub 

uiścić w kasie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem. 

8. Grupa otrzymuje dodatkowy czas na przebranie, tj. 20 minut.   

9. W przypadku, kiedy uczestnik grupy nie rozliczy otrzymanego przy zakupie biletu transpondera 

w czasie określonym niniejszym Regulaminem, tj. 2 godziny i 20 minut zostanie mu doliczona 

opłata minutowa, zgodnie z obowiązującym w Aquaparku cennikiem.  

10. Istnieje możliwość skorzystania wyłącznie z zewnętrznego basenu w godz. 9:00-9:30 bez 

ponoszenia opłaty wstępu. Ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio. Chęć uczestnictwa tego 

rodzaju należy zgłosić podczas zapisów lub podczas zbiórki, wówczas grupa niezainteresowana 

korzystaniem z wewnętrznych Stref Aquaparku jest prowadzona odrębnie na teren zewnętrzny 

bez możliwości korzystania z szatni.  

11. Oferta nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi i rabatowymi Aquaparku.  
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12. Oferta nie obejmuje honorowanych w Aquaparku kart partnerskich.  

13. Aquapark nie odpowiada za osoby korzystające z basenu zewnętrznego w ramach niniejszej 

oferty, w szczególności ich przygotowanie do tzw. morsowania lub jego brak oraz ewentualne 

następstwa tej okoliczności. Skorzystanie z oferty odbywa się na własne ryzyko. 

    


