REGULAMIN PROMOCJI „WEEKEND ZA PÓŁ CENY W FUN ARENIE NA STADIONIE ENERGA GDAŃSK”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji cenowej pod
nazwą “WEEKEND ZA PÓŁ CENY W FUN ARENIE NA STADIONIE ENERGA GDAŃSK” (zwanej dalej
“Promocja“).
2. Organizatorami promocji są: Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o.; Roll4all; Pit-Stop Gdańsk; Klub
Sportowy Movement; Integra Plus; Esga Sp. z o. o.
4. Bilety w promocyjnych cenach można zakupić w dniach 26.06.2020 r. – 28.06.2020 r.
5. Informacje o Promocji “WEEKEND ZA PÓŁ CENY W FUN ARENIE NA STADIONIE ENERGA GDAŃSK”
wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.stadionenerga.pl
§2
WARUNKI I ZASADY PROMOCJI
1. Z kupna biletów w ramach promocji mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy zdecydują się
na zakup biletów i skorzystanie z atrakcji w FUN ARENIE na Stadionie Energa Gdańsk w dniach
26.06.2020 r. – 28.06.2020 r.
2. Bilety w promocyjnych cenach można zakupić na następujące atrakcje/w następujących miejscach:
zwiedzanie Stadionu z przewodnikiem oraz wizyta na punkcie widokowym (w godzinach 10:00 –
18:00); Playground Arena (w godzinach 10:00 – 20:00); Escaperooms, Movement Arena, Gokarty
spalinowe (8 min. jazdy + kask), Strefa Zoltar Gdańsk, Skate Arena (w godzinach 10:00 – 21:00)
3. Promocja obejmuje bilety normalne na usługi podstawowe. Promocja nie łączy się z innymi
promocjami i rabatami.
4. Bilety można nabyć w kasach poszczególnych atrakcji, recepcje znajdują się w FUN ARENIE
na Stadionie Energa Gdańsk.
5. Bilety wstępu muszą zostać wykorzystane w dniach obowiązywania Promocji.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym
Regulaminie.
3. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem danej atrakcji, dostępnym na miejscu.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.06.2020 r.

5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin
obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie
www.stadionenerga.pl

