
REGULAMIN PROMOCJI MARCOWE SZALEŃSTWO 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki promocji w Suntago Park Wodny 

(„Park Wodny”) prowadzonej pod nazwą „Marcowe Szaleństwo” („Promocja”). 

1.2. Organizatorem Promocji jest „Global Parks Poland” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335329, NIP 701-019-21-28, REGON 141926930, 

kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł („Organizator”). 

1.3. Warunki Promocji określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie informacje o Promocji dostępne 

w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  

2. OKRES PROMOCJI 

2.1. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r., jednak 

nie dłużej niż do wyczerpania Puli Voucherów Promocyjnych określonej w pkt 4.7 

Regulaminu („Okres Promocji”). 

2.2. Wizytę w Parku Wodnym na podstawie Vouchera Promocyjnego, o którym mowa w pkt 4.1 

poniżej można odbyć nie później niż do 15 kwietnia 2022 r. (włącznie).  

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

3.1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Gość, który w Okresie Promocji wykorzysta 

całodniowy bilety wstępu do Parku Wodnego („Całodniowy Bilet”) i odbędzie wizytę w Parku 

Wodnym („Uczestnik”), z zastrzeżeniem pkt 3.2 poniżej.  

3.2. W Promocji nie biorą udziału: (i) całodniowe bilety dla dzieci w wieku do 3 lat; (ii) bilety inne 

niż całodniowe (tj. bilety na 2 lub 4 godziny); (iii) bilety wydane w zamian za Voucher 

Promocyjny, o którym mowa w pkt 4.1 poniżej. 

3.3. Dla uniknięcia wątpliwości, za Całodniowy Bilet uważa się również całodniowy bilet nabyty w 

zamian za voucher inny niż Voucher Promocyjny, całodniowe bilety nabyte przy rezerwacjach 

grupowych, a także całodniowy bilet nabyty za Bon Turystyczny. 

3.4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na warunki Promocji określone w 

niniejszym Regulaminie.  

3.5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, a Promocja jest realizowana na terenie Parku 

Wodnego. 

4. PRZEDMIOT I WARUNKI PROMOCJI 

4.1. W ramach Promocji Uczestnik, pod warunkiem zrealizowania Całodniowego Biletu w Okresie 

Promocji, jest uprawniony do otrzymania nieodpłatnego vouchera w formie papierowego 

dokumentu („Voucher Promocyjny”) uprawniającego do wstępu do Parku Wodnego do dnia 

15 kwietnia 2022 r. (włącznie) w takim samym zakresie w jakim uprawniał do tego dany 

Całodniowy Bilet (np. jeśli Uczestnik zrealizował całodniowy bilet na dzień powszedni dla 

dorosłego obejmujący Strefę Jamango i Relax, otrzyma Voucher Promocyjny uprawniający do 

całodziennego pobytu w Parku Wodnym przez osobę dorosłą w Strefach Jamango i Relax w 

dzień powszedni).  
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4.2. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Vouchera Promocyjnego w kasie biletowej 

wyłącznie bezpośrednio przy zwrocie transpondera po zakończeniu wizyty na podstawie 

Całodniowego Biletu i jej należytym rozliczeniu, z zastrzeżeniem pkt 4.3 poniżej. Z przyczyn 

technicznych Organizator nie przewiduje wydawania Voucherów Promocyjnych po odejściu 

od kasy biletowej. Odejście od kas biletowych bez odebrania Vouchera Promocyjnego będzie 

uznawane za rezygnację przez Uczestnika z udziału w Promocji.  

4.3. Uczestnik będący gościem Suntago Village jest uprawniony do otrzymania Vouchera 

Promocyjnego wyłącznie bezpośrednio po zakończeniu wizyty na podstawie Całodniowego 

Biletu w recepcji Suntago Village.  

4.4. Uczestnik powinien chronić Voucher Promocyjny przed zniszczeniem, zgubieniem lub 

uszkodzeniem kodu QR, gdyż utrata, zniszczenie Vouchera Promocyjnego lub uszkodzenie 

kodu QR będzie oznaczać brak możliwości zrealizowania wizyty na podstawie Vouchera 

Promocyjnego. 

4.5. Wstęp do Park Wodnego na podstawie Vouchera Promocyjnego jest możliwy: 

(a) wyłącznie po przekazaniu w kasie biletowej oryginalnego Vouchera Promocyjnego z 

niezrealizowanym kodem QR; oraz 

(b) nie wcześniej niż następnego dnia po wizycie na podstawie Całodniowego Biletu, z 

zastrzeżeniem, że nadal obowiązują zasady wstępu dla biletów na dni powszednie i 

biletów weekendowych; oraz 

(c) nie później niż 15 kwietnia 2022 r. 

4.6. Voucher Promocyjny nie gwarantuje wejścia do Parku Wodnego w wybranym przez 

posiadacza Vouchera Promocyjnego dniu, co oznacza, że posiadacz Vouchera Promocyjnego 

musi liczyć się z możliwością zamknięcia Parku Wodnego, w tym z ważnych powodów (np. 

technicznych), a także z obowiązującymi w danym dniu limitami wejść do Parku Wodnego, w 

tym spowodowanych ograniczeniami liczby osób przebywających w Parku Wodnym z uwagi 

na obowiązujące w danym czasie regulacje dotyczące przeciwdziałania pandemii COVID-19. 

Przed wizytą w Parku Wodnym posiadacz Vouchera Promocyjnego powinien sprawdzić na 

stronie www.parkofpoland.com czy Park Wodny jest w danym dniu otwarty.  

4.7. Pula Voucherów Promocyjnych, które Organizator przewiduje do wydania w ramach 

Promocji wynosi łącznie 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk bez względu na typ lub rodzaj 

Całodniowego Biletu („Pula Voucherów Promocyjnych”).  

4.8. Przed rozpoczęciem wizyty w Parku Wodnym na podstawie Vouchera Promocyjnego oraz 

skorzystaniem z usług Parku Wodnego posiadacz Vouchera Promocyjnego jest zobowiązany 

do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Ogólnego Suntago Water Park dostępnego 

w kasach Parku Wodnego oraz na www.parkofpoland.com. Osoba wchodząca na teren Parku 

Wodnego zobowiązana jest do przestrzegania powyższego regulaminu w czasie swojego 

pobytu w Parku Wodnym. 

5. ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZENIA 

5.1. Vouchera Promocyjnego nie można zrealizować on-line ani odsprzedawać. 

5.2. Voucher Promocyjny nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do 

żadnych innych świadczeń w Parku Wodnym niż te określone w Regulaminie. 

5.3. Uczestnikowi lub posiadaczowi Vouchera Promocyjnego nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Parku Wodnego z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia 

http://www.parkofpoland.com/
http://www.parkofpoland.com/
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Vouchera Promocyjnego lub naruszenia kodu QR znajdującego się na Voucherze 

Promocyjnym. 

5.4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami, rabatami i promocjami oferowanymi przez 

Organizatora. 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Parku Wodnego osobie, która 

naruszyła Regulamin lub prawo odmowy realizacji Vouchera Promocyjnego, który został 

uzyskany z naruszeniem Regulaminu. 

6. REKLAMACJE 

6.1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać mailowo, na adres 

kontakt@parkofpoland.com.  

6.2. Reklamacje dotyczące Promocji są przyjmowane w Okresie Promocji oraz najpóźniej do 30 

kwietnia 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości na serwer 

obsługujący pocztę przychodzącą.  

6.3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika (imię, nazwisko, 

numer telefonu lub adres e-mail podany w zgłoszeniu) oraz wskazanie przyczyn i podstaw jej 

złożenia.  

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania na podstawie 

Regulaminu. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane 

zgłoszenie. W wypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez uczestnika na żądanie 

Organizatora termin 14 dni biegnie od daty uzupełnienia reklamacji przez Uczestnika. 

6.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających 

z przepisów prawa.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.parkofpoland.com oraz w kasach 

biletowych Parku Wodnego. 

7.2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu najpóźniej przy odbiorze 

Vouchera Promocyjnego oraz zapewnić, że osoba której przekazuje Voucher Promocyjny 

zapoznała się z treścią Regulaminu oraz go akceptuje. Brak akceptacji Regulaminu oznacza 

brak możliwości skorzystania z Promocji.  

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z nieznajomością Regulaminu przez 

posiadacza Vouchera Promocyjnego. 

http://www.parkofpoland.com/

