
 
 

 

REGULAMIN ZASAD SPRZEDAŻY I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z OFERTY DLA SENIORA 
 

1. Oferta obowiązuje na terenie Parku wodnego i saunarium Spółki Wałbrzyskie Centrum 

Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. 

2. Oferta skierowana jest do Seniorów. 

3. Na potrzeby niniejszego regulaminu i korzystania z oferty przez Seniora rozumie się osobę, 

która ukończyła 60 rok życia. 

4. Senior, aby móc skorzystać z oferty powinien się legitymować dokumentem 

uprawniającym do zniżki, tj. potwierdzającym ukończenie przez niego 60 roku życia. 

5. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 4 pracownik kasy basenowej 

lub snack baru odmówi sprzedaży usługi na zasadach wynikających z niniejszej oferty.  

6. Oferta obejmuje możliwość korzystania z następujących dedykowanych taryf: 

1) Taryfa „Senior 13”, szczegółowe zasady korzystania: 

a) Taryfa aktywna w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 do 

13:00, co oznacza, że zakup wejścia musi nastąpić przed godziną 13:00; 

b) W przypadku, gdy w okresie od poniedziałku do piątku przypada święto lub inny 

dzień powszechnie uznany za wolny od pracy taryfa ta nie obowiązuje; 

c) Taryfa obejmuje wejście na 3 godzinny pobyt na basen i na saunę w kwocie 13,00 

zł, po przekroczeniu czasu nastąpi naliczenie minutowe zgodne z cennikiem w 

wysokości dopłaty do biletu ulgowego za pobyt w saunarium. 

2) Taryfa „Senior urodziny” szczegółowe zasady korzystania: 

a) Taryfa obejmuje wejście na 3 godzinny pobyt na basen i na saunę w kwocie 5,00 

zł, po przekroczeniu czasu nastąpi naliczenie minutowe zgodne z cennikiem w 

wysokości dopłaty do biletu ulgowego za pobyt w saunarium. 

b) Taryfa aktywna jest w godz. od 6:00 do 22:00, w dniach, w których czynny jest Park 

wodny i saunarium. 

c) Senior, żeby móc skorzystać z taryfy „Senior urodziny” w dniu, w którym korzysta 

musi  obchodzić rocznicę swoich urodzin. 

d) W celu weryfikacji i możliwości skorzystania z taryfy „Senior urodziny” Senior 

zobowiązany jest w trakcie wykupu biletu wylegitymować się dowolnym 

dokumentem tożsamości ze zdjęciem, z zastrzeżeniem, że brak możliwości 

zweryfikowania rocznicy urodzin powoduje odmowę sprzedaży wejścia na tę 

taryfę. 



 
 

 

7. Możliwość korzystania z usług Snack bar ze zniżką, według następujących szczegółowych 

zasad: 

a) Zakup ze zniżką dedykowanego na dany dzień produktu lub zestawu produktów za 

okazaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem, że brak 

dokumentu uniemożliwia sprzedaż ze zniżką. 

b) Możliwość skorzystania z dedykowanej oferty w godz. od 8:00 do godz. 14:00 

wyłącznie w Snack Barze. 

8. Taryfy, o których mowa w ust. 6 dotyczą wyłącznie wejść indywidualnych. Nie obejmują 

one możliwości korzystania z usług Krytej pływalni na podstawie odrębnych umów lub 

wejść grupowych. 

9. Płatność za zakup poszczególnych taryf możliwa jest wyłącznie: gotówką, kartą płatniczą 

lub kartą rabatową, ale bez możliwości rabatowania usługi. 

10. Zakup wejścia na daną taryfę, o której mowa w ust. 6 oznacza, że Klient zapoznał się i 

zobowiązuje się przestrzegać regulamin Oferty dla Seniora, Regulamin Parku Wodnego 

Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. w 

Wałbrzychu oraz inne instrukcje i Regulaminy obowiązujące na jego terenie, w tym 

regulujące zasady bezpieczeństwa. 

 


