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REGULAMIN PROMOCJI WYPOCZYNEK PO SĄSIEDZKU

W ramach promocji „Jesienny wypoczynek po sąsiedzku” oferujemy zakup biletu na 3 godzinny 
pobyt w Termach BUKOVINA dla wszystkich mieszkańców Podhala, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 17:00 do 22:00.

1. Przed wejściem na Term BUKOVINA należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz 
pozostałymi regulaminami obowiązującymi na terenie Term BUKOVINA.

 
2. Zakup biletu jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacja warunków niniejszego Re-

gulaminu, jak i pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie Term BUKOVINA.
 
3. Uprawnionymi do skorzystania z niniejszej Promocji są mieszkańcy Podhala – tj. mieszkań-

cy powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego (dalej jako: „Mieszkańcy Podhala”). Dokumentem 
uprawniającym do skorzystania z niniejszej Promocji jest dokument ze zdjęciem, który po-
twierdza zamieszkanie w powiecie tatrzańskim lub nowotarskim. 

4. W ramach niniejszej Promocji Mieszkańcy Podhala mogą korzystać z Term BUKOVINA 
w promocyjnych cenach: 
• 3h pobytu w Termach BUKOVINA – 29 zł
• Jednorazowe wejście do strefy saun - 15 zł 
• Po upływie 3h pobytu, należy za każde rozpoczęte 30 minut uiścić dopłatę w wysokości 9 zł. 

5. Czas pobytu w Termach BUKOVINA mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę wej-
ściową przy kasie do chwili minięcia jej przy wychodzeniu. Po zakupie biletu należy nie-
zwłocznie przejść przez bramkę wejściową. 

6. Promocyjne ceny wskazane powyżej obowiązują w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 17:00 do 22:00. 

7. Niniejsza Promocja obowiązuje od 06.09.2021 do 24.12.2021, za wyjątkiem 11-14.11.2021 

8. W zakresie nieuregulowanym nin. Regulaminem stosuje się Regulamin Ogólny Term BUKOVINA. 

9. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowienia-
mi pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie Term BUKOVINA pierwszeństwo 
mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Zniżki oraz rabaty nie kumulują się i nie mogą być łączone.


