
 

Regulamin promocji „FALA za 1 zł” 

 

1. Każdy klient, który odwiedzi Aquapark FALA w dniach 5-6 września 2020 roku 

(sobota i niedziela) w godzinach 9-21:00, jest uprawniony do jednorazowego zakupu 

w danym dniu promocji 1 sztuki biletu 1-godzinnego do strefy basenowej w cenie 1 zł 

brutto. 

2. W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, każdy klient otrzymuje 

dodatkowo 30 minut czasu technicznego na przebranie się 

3. Nie ma możliwości ponownego zakupu biletu promocyjnego  przez tego samego 

klienta w danym dniu promocji. 

4. Cena biletu promocyjnego obejmuje także wejście dla dzieci od 3 roku życia. 

5. Sprzedaż biletów promocyjnych odbywać się będzie wyłącznie w kasie nr  3 i 4. 

Kasy 1, 2 obsługują wyłącznie klientów kupujących bilety w cenie regularnej oraz 

klientów korzystających z kart sportowych, a boczne stanowisko kasowe nr 5 służyć 

będzie  do obsługi klientów saun i strefy bezszafkowej.  

6. Klienci, którzy zakupili bilet promocyjny, po przekroczeniu czasu pobytu  

w Aquaparku, będą zobowiązani do dopłaty za każda minutę przekroczonego czasu, 

zgodnie z aktualnym cennikiem. 

7. Klienci, którzy będą chcieli przedłużyć swój pobyt w Aquaparku, muszą najpierw 

rozliczyć wejście promocyjne w kasie, a następnie dokonać zakupu dodatkowego 

biletu w cenie regularnej. 

8. Klienci korzystający z wejścia promocyjnego, mogą dokonać zakupu posiłków  

w barze mokrym, na grillu lub w punktach gastronomicznych na terenie basenów 

zewnętrznych przy pomocy transpondera, a następnie rozliczyć się przy wyjściu  

w kasie głównej. 

9. Na czas konsumpcji w barze mokrym, czas liczonego pobytu klienta na basenie 

zostaje zatrzymany w momencie, gdy klient przyłoży swój transponder do bramki 

wejściowej baru. Czas startuje ponownie po wyjściu klienta z baru mokrego. 

10. Osoby, które zakupią bilet w cenie regularnej, a będą chciały dodatkowo skorzystać  

z biletu w cenie promocyjnej muszą rozliczyć transponder w kasie, a następnie mogą 

dokonać zakupu biletu w cenie promocyjnej. 

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Aquapark. 

 


