
Regulamin Imprezy Turystycznej

organizowanej przez Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. 

§ 1.

1. Organizatorem jednodniowej Imprezy Turystycznej zwanej dalej „Imprezą Turystyczną” jest

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. z siedzibą w Chełmie, ul. Lubelska

133A, 22-100 Chełm.

2. Niniejsze zasady określają zasady uczestnictwa w jednodniowej Imprezie Turystycznej.

§ 2.

1. W zakres Imprezy Turystycznej wchodzi:

a. usługa  turystyczna  polegająca  na  wejściu  na  wybraną  strefę  Chełmskiego  Parku

Wodnego wskazaną w rodzaju Imprezy Turystycznej.

b. usługa gastronomiczna w restauracji Champion Sport Pub.

2. Imprezę Turystyczną można nabyć w dniach od 28 maja 2021 r. do 31 marca 2022 r.

3. Rodzaje Imprez Turystycznych organizowanych przez Chełmski Park Wodny:

a. ”Długie Wodne Szaleństwo” – 2 godziny w Strefie basenowej + karta konsumpcyjna o

wartości 30 zł,

„Dłuższe Wodne Szaleństwo” – 3 godziny w Strefie basenowej + karta konsumpcyjna o

wartości 30 zł,

„Najdłuższe  Wodne  Szaleństwo”  -  całodniowy  wstęp  na  strefę  basenową  +  karta

konsumpcyjna o wartości 30,00 zł.

b. „Rodzinne Saunowanie” – wstęp na 2 godziny do strefy saun + karta konsumpcyjna o

wartości 30,00 zł. Impreza Turystyczna dostępna tylko w środy w godzinach otwarcia

strefy saun,

c. „Moc Kręgli” - wstęp na tor na kręgielni na 1 h + karta konsumpcyjna o wartości 30,00

zł.

d. „I ♥ Squash” – wstęp na kort do gry w squasha na 1 h + karta konsumpcyjna o wartości

30,00 zł.

§ 3.

1. Uczestnik  płaci  za  Imprezę  Turystyczną  w  kasie  Chełmskiego  Parku  Wodnego.  Cena

Imprezy Turystycznej wynosi:

”Długie Wodne Szaleństwo” – 60 zł  i obejmuje usługę turystyczną o wartości 30,00 zł

oraz  usługę  gastronomiczną  o  wartości  30,00  zł.  Po  przekroczeniu  czasu  powyżej

wykupionej jednostki rozliczeniowej naliczana będzie opłata za każdą rozpoczętą minutę

zgodnie z cennikiem, którą należy uiścić w kasie w trakcie opuszczania basenu. 
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„Dłuższe Wodne Szaleństwo” – 70 zł i obejmuje usługę turystyczną o wartości 40,00 zł

oraz  usługę  gastronomiczną  o  wartości  30,00  zł.  Po  przekroczeniu  czasu  powyżej

wykupionej jednostki rozliczeniowej naliczana będzie opłata za każdą rozpoczętą minutę

zgodnie z cennikiem, którą należy uiścić w kasie w trakcie opuszczania basenu. 

„Najdłuższe Wodne Szaleństwo” – 90 zł i obejmuje usługę turystyczną o wartości 60,00 zł

oraz usługę gastronomiczną o wartości 30,00 zł. 

„Moc  Kręgli”  -  65  zł i  obejmuje  usługę  turystyczną  o  wartości  35,00  zł  oraz  usługę

gastronomiczną o wartości 30,00 zł.

„Rodzinne Saunowanie” - 65 zł i obejmuje usługę turystyczną o wartości 35,00 zł oraz

usługę gastronomiczną o wartości 30,00 zł.

„I  ♥  Squash”  -  65  zł i  obejmuje  usługę  turystyczną  o  wartości  35,00  zł  oraz  usługę

gastronomiczną o wartości 30,00 zł.

2. Usługę  gastronomiczną  Uczestnik  Imprezy  Turystycznej  realizuje  za  pomocą  karty

konsumpcyjnej o wartości 30,00 zł. Karta konsumpcyjna o wartości 30,00 zł brutto uprawnia

Uczestnika  do  zakupu  posiłku  oraz  artykułów  żywnościowych  w  Champion  Sport  Pub

mieszczącym  się  w  budynku  Parku  Wodnego.  Jedną  kartę  konsumpcyjną  można

wykorzystać na dowolną ilość posiłków w punkcie gastronomicznym do jej wartości – w

przypadku,  gdy wartość Karty jest  niewystarczająca do pokrycia ceny posiłku i  nabycia

artykułów żywnościowych, istnieje możliwość dopłaty innymi środkami płatniczymi. Karta

konsumpcyjna ważna jest tylko w dniu zakupu Imprezy Turystycznej. Uczestnik imprezy nie

ma możliwości  skorzystania z Karty na usługi  gastronomiczne po zakończeniu Imprezy

turystycznej. Pozostała do wykorzystania kwota Karty nie podlega wymianie na gotówkę. 

3. Płatność  za  Imprezę  Turystyczną  może  być  opłacana  wyłącznie za  pomocą  bonu

turystycznego. Uczestnik opłacając Imprezę Turystyczną bonem turystycznym tym samym

potwierdza, że jest uprawniony do wykorzystania środków z tego tytułu.

4. W przypadku, gdy cena wybranej Imprezy Turystycznej jest wyższa niż posiadane środki

na bonie turystycznym, Uczestnik może dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą.  

5. Warunkiem zapłaty  za pomocą Bonu turystycznego jest  zakup usługi  łączonej  tj.  Biletu

wstępu do Parku Wodnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz Karty konsumpcyjnej.

                                   

§ 4.

1. Uczestnik  Imprezy  turystycznej  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  Regulaminami

obowiązującymi w  Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. z siedzibą w

Chełmie przed rozpoczęciem korzystania z usług Parku Wodnego.

2. Regulamin Imprezy turystycznej i Regulaminy obowiązujące w Chełmskim Parku Wodnym

są dostępne:

a. na stronie internetowej www.parkwodny.pl 

b. w strefie kas Chełmskiego Parku Wodnego.
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