REGULAMIN PROMOCJI
„Zrób selfie i skorzystaj z jednej godziny basenu za 1 zł”
ORGANIZATOR PROMOCJI
1. Organizatorem promocji jest „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Promocja obowiązuje w dniu 13 października 2019r. w godzinach otwarcia strefy basenoworekreacyjnej.
2. W promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które zameldowane są Dąbrowie Górniczej i przed
wejściem na basen okażą zdjęcie (typu selfie) – wykonane w dniu 13. października 2019r. przed
jednym z lokali wyborczych, dokument świadczący o zameldowaniu (np. dowód osobisty), które
wykupią bilet indywidualny basenowy.
3. Z promocji mogą skorzystać osoby znajdujące się na zdjęciu wykonanym w tym dniu przed lokalem
wyborczym.
4. Bilet wstępu upoważnia do skorzystania ze strefy basenowej i siłowni jednokrotnie w ciągu dnia
13.10.2019r.
5. Cena biletu wynosić będzie 1 zł / godzinę i dotyczy jednej, pierwszej godziny korzystania ze strefy
basenowo-rekreacyjnej (z wyłączeniem świata saun). Dopłaty po przekroczonym czasie wg
obowiązującego cennika.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
7. Promocja dotyczy tylko klientów indywidualnych z pominięciem firm, urzędów i instytucji, które
wykupują bilety na podstawie umów bądź innych zleceń.
8. Promocja nie dotyczy honorowanych kart partnerskich takich jak: OK System, Multisport, FitProfit,
My Benefit,
9. W promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które wykupią bilet indywidualny basenowy.
10. Opłata za korzystanie z usług gastronomicznych w „barze mokrym” uiszczana jest oddzielnie, na
podstawie odczytu z chipów.
11. O promocji Nemo będzie informowało za pomocą portali społecznościowych.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Przez przystąpienie do Promocji Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu
i akceptuje je w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
2. Wszystkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące warunków promocji można zgłaszać do Punktu Obsługi
Klienta, codziennie, w godzinach otwarcia Biura (pn – pt 7:00 – 21:00; sb – nd 9:00 – 21:00).
3. Regulamin promocji znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta i jest ogólnodostępny dla Klientów.

