Regulamin Programu lojalnościowego Karta Bonusowa
I.

Postanowienia ogólne.

Organizatorem Programu lojalnościowego Karta Bonusowa jest Chełmski Park Wodny
i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm.
II. Zasady Korzystania z Karty Bonusowej.
1.

Kartę Bonusowa z miejscami na pieczątki (stemple) Klient może otrzymać bezpłatnie w Kasie
Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie z chwilą zakupu biletu
wstępu.

2.

Karta Bonusowa (dalej również Karta) jest wydawana indywidualnie dla każdego Klienta.

3.

Posiadacz Karty zbiera pieczątki za każdy zakupiony bilet. Bez względu na rodzaj biletu,
posiadaczowi Karty przysługuje wyłącznie jedna pieczątka, którą przybijać będzie obsługa kas.

4.

W celu otrzymania pieczątki, posiadacz Karty zobowiązany jest przedstawić pracownikowi
obsługującemu kasę Kartę Bonusową w momencie zakupu biletu. Posiadacz Karty nie może
uzyskać pieczątki za wejście zakupione dla osób trzecich.

5.

W Programie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które wykupią bilet wstępu na strefę basenów
lub strefę saun.

6.

Program dotyczy tylko klientów indywidualnych i łączy się z Kartą Klienta Chełmskiego Parku
Wodnego i promocją „Leniwy poniedziałek”. Karta Bonusowa nie łączy się z innymi promocjami
aktualnie obowiązującymi w Parku Wodnym z wyjątkiem ww. wymienionych, w szczególności
Program nie dotyczy innych kart honorowanych w Chełmskim Parku Wodnym (m.in. FitProfit,
Benefit Sytem, OK System, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny).

7.

Każdy klient, który na Karcie Bonusowej ma potwierdzone 8 wejść (8 stempli) – jest uprawniony
do zakupu biletu na basen na 120 minut lub biletu na strefę saun na czas 2 godzin za kwotę 1 zł.
Kartę Bonusową ze wszystkimi stemplami Klient pozostawia w kasie.

8.

Pieczątka (stempel) nabijana jest za jednorazowe skorzystanie z basenu lub sauny.

9.

Program obowiązuje w każdy dzień tygodnia. Karty Bonusowe są wydawane do 30.06.2022 roku.
Dodatkowe wejścia można wykorzystać do 30.09.2022 roku.

10. Opłaty za korzystanie z atrakcji Parku Wodnego po przekroczeniu czasu naliczane są według
aktualnie obowiązującego cennika Chełmskiego Parku Wodnego.

III. Postanowienia końcowe.
1.

Korzystanie z Kart jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów
obowiązujących w Chełmskim Parku Wodnym.

2.

Niniejszym Regulamin znajduje się na:
•

na stronie internetowej www.parkwodny.pl

•

w strefie kas Chełmskiego Parku Wodnego.

