REGULAMIN „KARTY MIESZKAŃCA - AQUAPARK KALISZ”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu,
ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07- 013, REGON 301188999, wysokość kapitału
zakładowego 41 042 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.
2. Niniejszy regulamin dotyczy Karty zniżkowej dla osób zameldowanych w Mieście Kalisz,
która będzie obowiązywać w AQUAPARK KALISZ w Kaliszu 62-800, przy ul. Sportowej
10, pod nazwą, „KARTA MIESZKAŃCA- AQUAPARK KALISZ”.
3. Karta obowiązuje od 20.11.2017. Karta przysługuje Klientom indywidualnym; dzieci do 13
tego roku życia mogą korzystać ze zniżek Opiekunów posiadających Kartę.
4. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

II. Zasady Promocji
1. Warunkiem otrzymania Karty jest wypełnienie wniosku dostępnego na stronie
www.park-wodny.kalisz.pl lub w Dziale Marketingu i Obsługi Klienta i złożenie w biurze
Działu Marketingu i Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-16:00.
2. Karta wydawana jest osobom zameldowanym w Kaliszu, po okazaniu dowodu osobistego
lub innego dokumentu tożsamości, potwierdzającego adres zameldowania.
Dokumenty potwierdzające zameldowane, akceptowane przez Aquapark Kalisz:
1) dowód osobisty;
2) prawo jazdy;
3) zaświadczenie z Urzędu Miasta o zameldowaniu;
4) wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości;
5) w przypadku dzieci od 13 roku życia- dowód tymczasowy lub legitymacja szkolna.
3. Przy zakupie biletu indywidualnego w kasach AQUAPARK KALISZ przy
ul. Sportowej 10 i płatności regulowanej gotówką, kartą płatniczą lub karnetem
wartościowym, posiadaczom „KARTY MIESZKAŃCA- AQUAPARK KALISZ”
przysługuje rabat na usługi świadczone przez AQUAPARK KALISZ- na zakup biletów
indywidualnych na baseny wewnętrzne (cennik dla Użytkowników Karty stanowi załącznik).

4. Klient dokonując zakupu biletu indywidualnego z rabatem musi okazać imienną Kartę
Mieszkańca - Aquapark Kalisz oraz aktualny dokument tożsamości.
5. Przed otrzymaniem karty, Uczestnik promocji zobowiązany jest do prawidłowego
wypełnienia Formularza. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika, podane w
formularzu, będą przetwarzane przez AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wydania Karty. Na formularzu należy złożyć czytelny podpis.
6. Czas oczekiwania na przygotowanie karty uzależniony jest od liczby wpływających
wniosków. Termin odbioru – do 5 dni roboczych od złożenia wniosku.
7. Karta wydawana jest odpłatnie. Jednorazowy koszt wyrobienia karty wynosi 5,00 zł
i uiszczana jest przy pierwszym zakupie biletu z rabatem z Kartą.
8. Karta ważna jest na okres 12 miesięcy od daty wydania.
9. Promocje nie łączą się.

III. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki promocji określone
niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.
2. Zasady przeprowadzenia promocji określa niniejszy Regulamin.
3. Regulamin promocji dostępny jest w kasach AQUAPARK KALISZ oraz na stronie
internetowej http://www.park-wodny.kalisz.pl/. Uczestnik promocji zobowiązany jest do
zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.
4 . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie oraz do okresowej
zmiany cennika.
5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.
W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie
prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa.
7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia jej u
pracownika AQUAPARK KALISZ.
8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.

Załącznik- cennik z Kartą Mieszkańca- AQUAPARK KALISZ

