
 
 

REGULAMIN skorzystania z oferty pakietowej  

w ramach BONU TURYSTYCZNEGO 

 

1. Aby skorzystać z płatności BONEM TURYSTYCZNYM (dalej: Bonem) w Aquaparku konieczny jest 

zakup usług turystycznych - pakietu usług składającego się z biletu wstępu do Aquaparku oraz 

usługi gastronomicznej (dalej: Pakietu).  

2. Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-208) jest przedsiębiorcą turystycznym, wpisanym 

do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 555, nr ewidencyjny: 32147. 

3. Usługi turystyczne realizowane są na rzecz dziecka. W przypadku sprawowania pieczy nad 

dzieckiem płatność z wykorzystaniem Bonu może być dokonana również na rzecz rodziców lub 

opiekunów, co jest uwzględnione w poszczególnych Pakietach.  

4. Zakupu usług turystycznych może dokonać osoba uprawniona do świadczenia w formie Bonu 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 839). 

5. Bonem turystycznym można opłacić usługi turystyczne w następujących pakietach:  

- od poniedziałku do piątku obowiązują:  

PAKIET NR 1 BON 

Bilet rodzinny 1+1 (osoba dorosła i dziecko) do Strefy Basenowej na cały dzień oraz usługa 

gastronomiczna (zestaw: stripsy+duże frytki+soczek, seven days duży, napój Tymbark) dla 2 osób - cena 

pakietu 234,00 zł (w tym usługa basenowa wynosi 160,00 zł, a usługa gastronomiczna 74,00 zł) 

PAKIET NR 2 BON 

Bilet rodzinny 2+1 (2 osoby dorosłe i dziecko) do Strefy Basenowej na cały dzień oraz usługa 

gastronomiczna (zestaw: stripsy+duże frytki+soczek, seven days duży, napój Tymbark ) dla 3 osób - 

cena pakietu 316 zł (w tym usługa basenowa wynosi 205,00 zł, a usługa gastronomiczna 111,00 zł) 

* dopłata za dodatkowe dziecko w PAKIECIE NR 1 i NR 2 to koszt 97,50 zł (w tym usługa basenowa 

wynosi 60,00 zł, a usługa gastronomiczna 37,00 zł) 

PAKIETU NR 3 BON  

Dotyczy każdego rodzica dziecka do lat 3, które posiada wstęp bezpłatny do Aquaparku. 

Bilet normalny do Strefy Basenowej na cały dzień oraz usługa gastronomiczna (zestaw: stripsy+duże 

frytki+soczek, seven days duży, napój Tymbark, gofr z bitą śmietaną) dla jednej osoby – cena pakietu 

165 zł (w tym usługa basenowa wynosi 120,00 zł, a usługa gastronomiczna 45,00 zł)  

PAKIETU NR 4 BON  

Dotyczy każdej osoby, która ukończyła 13 rok życia i chce skorzystać z atrakcji Aquaparku bez opiekuna) 



 
 

Bilet ulgowy do Strefy Basenowej na cały dzień oraz usługa gastronomiczna (zestaw: stripsy+duże 

frytki+soczek, seven days duży, napój Tymbark) dla jednej osoby – cena pakietu 136,00 zł (w tym 

usługa basenowa wynosi 99,00 zł, a usługa gastronomiczna 37,00 zł) 

-  w weekendy i święta obowiązują:  

PAKIET NR 5 BON 

Bilet rodzinny 1+1 (osoba dorosła i dziecko) do Strefy Basenowej na cały dzień oraz usługa 

gastronomiczna (zestaw: stripsy+duże frytki+soczek, seven days duży, napój Tymbark )  dla 2 osób - 

cena pakietu 241 zł (w tym usługa basenowa wynosi 167,00 zł, a usługa gastronomiczna 74,00 zł) 

PAKIET NR 6 BON 

Bilet rodzinny 2+1 (2 osoby dorosłe i dziecko) do Strefy Basenowej na cały dzień oraz usługa 

gastronomiczna (zestaw: stripsy+duże frytki+soczek, seven days duży, napój Tymbark) dla 3 osób - cena 

pakietu 324,00 zł (w tym usługa basenowa wynosi 213,00 zł, a usługa gastronomiczna 111,00 zł) 

* dopłata za dodatkowe dziecko w PAKIECIE NR 5 i NR 6 to koszt 99,00 zł (w tym usługa basenowa 

wynosi 62,00 zł, a usługa gastronomiczna 37,00 zł) 

PAKIETU NR 7 BON  

Dotyczy każdego rodzica dziecka do lat 3, które posiada wstęp bezpłatny do Aquaparku. 

Bilet normalny do Strefy Basenowej na cały dzień oraz usługa gastronomiczna (zestaw: stripsy+duże 

frytki+soczek, seven days duży, napój Tymbark, gofr z bitą śmietaną) dla jednej osoby – cena pakietu 

180 zł (w tym usługa basenowa wynosi 135,00 zł, a usługa gastronomiczna 45,00 zł)  

 PAKIETU NR 8 BON  

Dotyczy każdej osoby, która ukończyła 13 rok życia i chce skorzystać z atrakcji Aquaparku bez opiekuna) 

Bilet ulgowy do Strefy Basenowej na cały dzień oraz usługa gastronomiczna (zestaw: stripsy+duże 

frytki+soczek, seven days duży, napój Tymbark) dla jednej osoby – cena pakietu 146 zł (w tym usługa 

basenowa wynosi 109,00 zł, a usługa gastronomiczna 37,00 zł)  

6. Wybierając Pakiet klient otrzymuje kupon gastronomiczny, który jest zakodowany na wydawanym 

klientowi transponderze. Kupon można wykorzystać tylko w dniu realizacji wizyty w Aquaparku 

opłaconej Bonem turystycznym w BARZE MOKRYM Aquaparku.  

7. Kupon gastronomiczny nie podlega wymianie na inne produkty z oferty Restauracji niż te wskazane 

w Pakiet wymienionym w pkt 5 niniejszego Regulaminu. 

8. W ramach płatności Bonem turystycznym nie można korzystać ze Strefy Saun.  

9. Do realizacji Bonu turystycznego niezbędne jest przekazanie następujących danych:  

 



 
 

- Numer Bonu Turystycznego  

- Numer telefonu podany rejestracji w systemie PUE ZUS 

- PESEL rodzica  

- Kod obsługi płatności bonu turystycznego 

- Imię i nazwisko dziecka (którego dotyczy BON) 

- PESEL dziecka (którego dotyczy BON) 

- Adres 

 

10. W przypadku przekroczenia salda Bonu turystycznego wymagana jest dopłata do wybranego 

Pakietu.  

11. Nie przewiduje się opuszczenia Strefy płatnej i powrotu w ramach tego samego biletu oraz 

odstępowania go osobom trzecim.  

12. W celu skorzystania z bezpłatnej usługi parkingowej należy pobrać bilet przy wjeździe i okazać go 

pracownikowi kas podczas zakupu wybranego Pakietu.   

 

 

 

 

 

 


