Regulamin promocji "- 5 % na bilety"
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży promocyjnej
prowadzonej pod nazwą "- 5 % na bilety ("Promocja").
2. Organizatorem promocji jest Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen. Fieldorfa
Nila 16/13, 24-100 Puławy, KRS: 0000353604, NIP:

716-278-59-34, adres

elektroniczny: biuro@funpark.biz.pl, tel: +48 511 273 340 („Organizator”).
3. Promocja trwa od 14 LIPCA 2017 roku do 30 WRZEŚNIA 2017 roku do godziny 19.00
będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej („Okres Promocji”).
4. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie bilety elektroniczne zakupione on-line na
stronie: www.bilety.magiczneogrody.com w okresie 14 LIPCA 2017 roku do 30
WRZEŚNIA 2017 roku do godziny 19:00.
5.

Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6.

Każdy z uczestników może skorzystać z promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem
dokonania zakupów biletów za pośrednictwem strony
www.bilety.magiczneogrody.com.

7.

Cena standardowa za bilet w sezonie 2017 wynosi

Nazwa

Cena
(brutto)

Bilet 1 os. (dziecko do 100cm)

0,00 zł

Bilet 1 os. (osoba niepełnosprawna)

0,00 zł

Bilet Ulgowy (do 14 lat, powyżej 60 lat)

26,00 zł

Bilet Normalny (15-60 lat)

32,00 zł

Bilet Grupowy 3 os.

77,00 zł

Bilet Grupowy 4 os.

99,00 zł

Bilet Każda kolejna osoba (tylko w przypadku
biletu 3 i 4 osobowego)

25,00 zł

Bilet Urodzinowy

1,00 zł

A cena promocyjna -5 % wynosi
Nazwa

Cena

(brutto)
Bilet 1 os. (dziecko do 100cm)

0,00 zł

Bilet 1 os. (osoba niepełnosprawna)

0,00 zł

Bilet Ulgowy (do 14 lat, powyżej 60 lat)

24,70 zł

Bilet Normalny (15-60 lat)

30,40 zł

Bilet Grupowy 3 os.

73,15 zł

Bilet Grupowy 4 os.

94,05 zł

Bilet Każda kolejna osoba (tylko w przypadku
biletu 3 i 4 osobowego)

23,75 zł

Bilet Urodzinowy

1,00 zł

8. Bilet zakupiony w promocji -5 % taniej będzie można wykorzystać w terminie do
30.09.2017.
9. Bilety promocyjne nie podlegają zwrotowi ani innym zmianom.
10. Organizator zapewnia Uczestnikowi promocji możliwość zapoznania się z treścią
regulaminu promocji, regulaminu sprzedaży biletów elektronicznych oraz regulaminu
Magicznych Ogrodów. Niniejsze regulaminy są dostępne do wglądu dla uczestników
promocji i wszystkich zainteresowanych na stronie www.magiczneogrody.com
11. Przyjmuje się, że Uczestnik promocji biorący udział w promocji zapoznał się z treścią
niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na udział w promocji na zasadach w niej
określonych.
12. Dokonanie zamówienia biletów promocyjnych -5% oznacza także akceptację
regulaminu sprzedaży biletów elektronicznych oraz regulamin Magicznych Ogrodów.
13. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, w tym
przedłużenia okresu promocji. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie
umieszczana na stronie www.magiczneogrody.com.
14. Reklamacje dotyczące promocji -5 % na bilety należy zgłaszać wyłącznie w formie
pisemnej na adres Organizatora - Fun Park sp. z o.o. z siedzibą w Puławach ul. Gen.
Fieldorfa Nila 16/13, 24-100 Puławy
15. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika promocji, opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
16. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny
podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji. W przypadku, gdy

reklamacja wymaga uzupełnienia termin na jej rozpatrzenie zaczyna bieg od daty jej
prawidłowego uzupełnienia.
17. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie
niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywana jest
rezerwacja oraz realizacji dostawy.
18. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego
określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych,
kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie
skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i
innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi
Kupujący.

