REGULAMIN PROMOCJI TERMY&SKI
ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z KART SKI-PAS
(zwany dalej Regulaminem)

1.

W ramach Promocji Termy&Ski (zwanej dalej: Promocją) oferujemy zakup pakietu
Terma&Ski, obejmującego jednorazowo: łącznie 2 godziny jazdy na wybranym wyciągu
narciarskim objętym Promocją (lista wyciągów narciarskich objętych promocją stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz 2-godzinny pobyt na Basenach Termalnych BUKOVINA.

2.

W ramach Promocji, obok pakietu jednorazowego (umożliwiającego korzystanie z usług
objętych pakietem Termy&Ski jedynie w ciągu jednego, tego samego dnia), oferujemy
również karnet 3-dniowy.

3.

Cennik pakietu Terma&Ski stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4.

Termin trwania promocji: od 25.01.2016 r. do 28.03.2016 r.

5.

Warunkiem skorzystania z Promocji jest pobranie karty SKI-PAS* (zwanej dalej: Kartą).

6.

Przed wejściem na Baseny Termalne BUKOVINA oraz przed skorzystaniem z wyciągów
narciarskich objętych Promocją należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
regulaminem obowiązującym na terenie Basenów Termalnych BUKOVINA, jak również
regulaminami poszczególnych wyciągów objętych Promocją. Ww. regulaminy regulują
zasady korzystania z obiektów objętych niniejszą Promocją, a także zawierają m. in
informacje o danych identyfikujących przedsiębiorców świadczących usługi w ramach
Promocji, jak również o stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji.

7.

Pobranie Karty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.

8.

W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami
pozostałych regulaminów, o których mowa w pkt 4, pierwszeństwo mają postanowienia
niniejszego Regulaminu.

9.

Przy wydawaniu Karty pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł.

10. Kaucja za Kartę zwracana jest w momencie oddania nieuszkodzonej Karty.
11. Karty uszkodzone mechanicznie nie będą przyjmowane. Za takie Karty nie będzie zwracana
kaucja. Stan Karty ocenia kasjer. Przez uszkodzenia mechaniczne rozumie się wszelkie
złamania Karty, pęknięcia, zagięcia, itp. uszkodzenia mechaniczne.
12. Do posługiwania się Kartą w całym okresie jej obowiązywania uprawniona jest tylko jedna
osoba, która aktywowała Kartę podczas jej pierwszego użycia.

13. Przy promocji nie uwzględnia się zniżek studenckich oraz zniżek dla seniorów.
14. W ramach Karty dzieci do 100 cm wzrostu, pozostające pod opieką posiadacza Karty, mają
prawo do darmowego wstępu na Baseny Termalne BUKOVINA, jak również prawo
do darmowych przejazdów pod opieką os. dorosłej na wyciągach narciarskich objętych
Promocją.
15. Wejście do strefy saun jest dodatkowo płatne, koszt jednego wejścia
wynosi 28 zł.
16. Przekroczenie czasu pobytu na Basenach Termalnych skutkuje dodatkową opłatą zgodną
z cennikiem z pakietu minutowego.
17. Zniżki oraz rabaty nie kumulują się i nie mogą być łączone
18. Zwrot gotówki za niewykorzystane przejazdy czasowe przysługuje jedynie w przypadku
niemożności skorzystania z wyciągu przez osobę uprawnioną z Karty, wynikającej
z poświadczonych przez lekarza lub pracownika TOPR następstw wypadku na wyciągu
lub na trasie zjazdowej wyciągów objętych Promocją lub na skutek przestoju wszystkich
wyciągów objętych Promocją, trwającego powyżej 1 godziny.
Kwota zwrotu jest proporcjonalna do niewykorzystanego czasu ważności Karty.
Prosimy o przemyślany zakup, gdyż nie ma możliwości zwrotu gotówki za niewykorzystane
wejściówki na Baseny Termalne Bukovina.

*Możliwość pobrania Karty osobiście na recepcji Basenów Termalnych BUKOVINA
jak również w ośrodkach narciarskich objętych Promocją

Zarząd Bukowiańskiego Towarzystwa Geotermalnego Sp. z o.o

Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zasady korzystania z kart SKI-PAS

Stacja narciarska OLCZAŃski
ul. Wierch Olczański
34-530 Bukowina Tatrzańska

Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz zasady korzystania z kart SKI-PAS
CENNIK PAKIETU TERMY&SKI 2015

2h
normalny 2 godz.

84,00 PLN

dzieci do 13 lat

57,00 PLN

karnet 3 dni dorośli

240,00 PLN

80,00 PLN/dzień

karnet 3 dni dzieci

163,00 PLN

55,00 PLN/dzień

