
REGULAMIN  

IMPREZY  TURYSTYCZNEJ 

 

§ 1 

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

jest Centrum Rekreacji „Aqua-Pil” Sp. z o.o. w Pile, zwany dalej „Aquapark” 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Imprezie Turystycznej. 

 

§ 2 

1. W zakres Imprezy Turystycznej wchodzi: 

 

a. usługa turystyczna polegająca na wejściu na strefę atrakcji wodnych, lodowisko, 

siłownię lub strefę squash’a,  

b. usługa gastronomiczna w Barze Kardamon. 

 

2. Imprezę Turystyczną można nabyć w okresie od września 2021 r. do 31 marca 2023 r.                    

od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 9.00 – 20.00 (lodowisko do 15.03.2023 r.).  

 

3. Rodzaje Imprez Turystycznych: 

 

a. WODNE SZALEŃSTWO - całodniowy wstęp do strefy atrakcji wodnych + karta 

konsumpcyjna;  

b. MOC ENERGII - 80 min. wstęp do strefy atrakcji wodnych + 120 min. pobyt w strefie 

fitness (siłownia) + karta konsumpcyjna; 

c. RODZINNA AKTYWNOŚĆ – 80 min. wstęp do strefy atrakcji wodnych + 90 min. 

pobyt w strefie squash + karta konsumpcyjna. 

d. ZIMOWA  ZABAWA – 120 min. wstęp do strefy lodowiska + karta konsumpcyjna. 

(Lodowisko dostępne tylko w okresie funkcjonowania.) 

e. PÓŁKOLONIE  ZIMOWE – turnus od poniedziałku do piątku (5 dni), zajęcia od godz. 

7:00 do godz. 15:30 zgodnie z zakresem programowym zimowych  półkolonii. 

§ 3 

1. Uczestnik płaci za Imprezę Turystyczną w recepcji  Aquaparku. Cena Imprezy Turystycznej 

dla jednej osoby wynosi:  

a. Wodne szaleństwo 58 zł (obejmuje usługę turystyczną o wartości 38 zł oraz usługę 

gastronomiczną o wartości 20 zł)  

b. Moc energii 64 zł (obejmuje usługę turystyczną o wartości 44 zł oraz usługę 

gastronomiczną o wartości 20 zł)  

c. Rodzinna aktywność 84 zł (obejmuje usługę turystyczną o wartości 64 zł oraz usługę 

gastronomiczną o wartości 20 zł). 



d. Zimowa zabawa 43 zł (obejmuje usługę turystyczną o wartości 23 zł oraz usługę 

gastronomiczną o wartości 20 zł).  

e. Półkolonie zimowe – opłata zgodna z aktualną ceną półkolonii  (obejmuje usługi 

turystyczne połączone z usługami gastronomicznymi - zgodnie z zakresem 

programowym półkolonii ). 

 

2. Usługę gastronomiczną Uczestnik Imprezy Turystycznej realizuje za pomocą karty 

konsumpcyjnej o wartości 20 zł. Karta konsumpcyjna o wartości 20 zł brutto uprawnia 

Uczestnika do zakupu posiłku oraz artykułów żywnościowych w barze Kardamon 

mieszczącym się w budynku Aquaparku. Jedną kartę konsumpcyjną można wykorzystać na 

dowolną ilość posiłków w punkcie gastronomicznym do wysokości 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  określoną w § 2 ust. 3 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.  

  

§ 4 

Uczestnik Imprezy Turystycznej jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminami 

obowiązującymi w obiekcie Aquapark.  

                                                                        § 5 

W zakresie nie określonym niniejszym regulaminem obowiązują Regulaminy obowiązujące            

w obiekcie Aquaparku, które uczestnik Imprezy Turystycznej obowiązany jest przestrzegać            

w trakcie trwania tej Imprezy. 

 

 

 


