
Regulamin promocji  

„szalone wtorki i czwartki - u nas godzina trwa 90 minut” 

 

 

ORGANIZATOR PROMOCJI 

1. Organizatorem promocji jest Nemo – Wodny Świat Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 

Aleja Róż 1. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które wykupują bilet  

na strefę basenową w określonych dniach i godzinach. 

2. Promocja będzie obowiązywała we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 14:00. 

3. W cenie biletu godzinnego (normalnego i ulgowego), obowiązującego w danym dniu, klient 

zamiast 60 minut będzie mógł korzystać z atrakcji 90 minut.  

Dopłaty po przekroczonym czasie wg. obowiązującego cennika. 

4. Promocja dotyczy tylko klientów indywidualnych z wyłączeniem firm 

i instytucji, które wykupują bilety na podstawie umów bądź innych zleceń. 

5. Promocja nie dotyczy honorowanych kart partnerskich takich jak: OK System, Multisport, 

FitProfit, My Benefit, abonamentów, biletów Senior oraz biletów dla osób niepełnosprawnych. 

6. W promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które wykupią bilet indywidualny basenowy 

(normalny lub ulgowy). 

7. Bilet wstępu upoważnia do korzystania ze strefy basenowej i siłowni.  

8. Opłata za korzystanie z usług gastronomicznych w „barze mokrym” uiszczana jest oddzielnie, 

na podstawie odczytu z chipów.  

9. Bilet jest ważny tylko i wyłącznie w dniach i godzinach trwania promocji. 

10. W ramach Promocji Organizator gromadzi dane osobowe uczestników w celu informowania za 

pomocą wiadomości e-mail o własnych usługach i najnowszych akcjach promocyjnych 

Organizatora. 

11. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą i nie są przekazywane 

innym podmiotom. 

12. Promocja obowiązuje do odwołania. 

 

 

 



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. 

4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rezygnacja z Promocji możliwa jest 
za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z zapisanego w ramach Promocji adresu mailowego – 
na adres Punktu Obsługi Klienta – dok@nemo-swiatrozrywki.pl 

 

 

 

Oświadczenie 

 

1. Imię i nazwisko  ………………………………………………………. 

2. E-mail   ………………………………………………………. 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nemo – Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza z siedzibą przy al. Róż 1 w celu uczestnictwa w Promocji „szalone wtorki i czwartki – u nas 

godzina trwa 90 minut”,  

w tym na kontakt za pomocą wiadomości e-mail i sms, zgodnie z regulaminem Promocji. Posiadam 

prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do udziału w Promocji 

 

 

         ……………………………………… 

           podpis  

 

mailto:dok@nemo-swiatrozrywki.pl

