
 

 

 

Regulamin Akcji promocyjnej „POWITANIE WIOSNY W AQUA-ZDROJU”” 
 
1. Akcja promocyjna „POWITANIE WIOSNY W AQUA- ZDROJU” (zwana dalej „Akcją”) odbywa się na 

terenie obiektu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” 
Sp. z o.o. w Wałbrzychu, przy ul. Ratuszowa 6. 

2. Akcja prowadzona będzie na terenie: Parku Wodnego, Squash&Fitness Center, Centrum Odnowy 
i Rehabilitacji „Sport&SPA” i Restauracji. 

3. Akcja jest jednorazowa i odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku w godzinach od 06:00 do 
22:00. 

4. W ramach korzystania z Akcji przez Klientów, wprowadza się na dzień jej realizacji następujący 
cennik poszczególnych usług: 
1) Park wodny: 

a) basen – bilet jednogodzinny w cenie 5,00 zł brutto. Po upływie tego czasu następuje 
naliczanie minutowe zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem według stawek dla 
biletów normalnych, bez zniżek; 

b) sauna – bilet jednogodzinny w cenie 5,00 zł brutto. Po upływie tego czasu następuje 
naliczanie minutowe zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem według stawek dla 
biletów normalnych, bez zniżek; 

2) Squash&Fitness Center: 
a) Siłownia – wejście jednej osoby w cenie 5,00 zł brutto; 
b) Squash – wejście jednej osoby na kort na 1 godzinę, w cenie 5,00 zł brutto; 
c) Tenis stołowy – wynajęcie stołu do gry w tenisa stołowego w cenie 5,00 zł brutto za 

1,5 godziny;  
3) Restauracja – wiosenne ciastko i dowolna kawa, w cenie 10,00 zł brutto; 
4) Centrum Odnowy i Rehabilitacji „Sport&SPA” – 20% zniżki na zakup vouchera upominkowego 

i rytuałów SPA. 
5. Ceny wejść do Parku wodnego oraz Squash&Fitness Center określone w ust. 4 pkt 1 i 2 są 

jednakowe dla biletów normalnych i ulgowych. 
6. Płatność za korzystanie z usług Parku Wodnego oraz Squash& Fitness Center możliwa jest 

gotówką, kartą płatniczą lub kartą rabatową, jednakże bez możliwości rabatowania usługi 
i stosowania zniżek od ceny określonej w ust. 4. pkt 1 i pkt 2.  

7. Oferta Akcji określona w ust. 4 pkt 1 i 2 nie łączy się ze zniżkami przysługującymi z innych 
tytułów, w tym kart Multisport, OK System, Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+ i Ogólnopolskiej Karty 
Seniora.  

8. Płatność za zakup produktów i usług Restauracji i Centrum Odnowy i Rehabilitacji „Sport&SPA”, 
o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 możliwa jest gotówką lub kartą płatniczą. 

9. Na czas akcji nie wprowadza się ograniczeń ilościowych lub limitowych dla zakupu 
poszczególnych produktów lub usług dla każdego z Klientów 

10. Uczestnicy korzystający z akcji stosownie do części funkcjonalnej obiektu, z której korzystają 
zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Wodnego i Saunarium, Squash&Fitness 
Center oraz Centrum Odnowy i Rehabilitacji „Sport&SPA”.                                      

                                                                                                          


