
KARNETY ŁĄCZONE

+
3z5 DNI lub 5z7 DNI TATRYSKI + 3 GODZINY TERMA BANIA 

lub
4 GODZINY TATRYSKI + 3 GODZINY TERMA BANIA

 (obowiązują w terminie od 5.03.18 do zakończenia sezonu dla TATRYSKi oraz do 31.05.18 
dla Termy Bania z wyłączeniem długich weekendów, świąt i przerwy technologicznej)

Jest to dodatkowy karnet dołączony do podstawowej oferty TATRYSKI i Termy Bania (ofertą nie są objęte 

karnety 75+, karnety grupowe, karnety bezpłatne dla dziecka do 120 cm wzrostu).

Oferta karnetu łączonego nie dotyczy pozostałych pozycji z cennika i nie łączy się z innymi karnetami 

TATRYSKI.

Karnet można nabyć wyłącznie w kasach ośrodków narciarskich grupy TATRYSKI/nie ma możliwości zakupu 

karnetu online na stronie TATRYSKI oraz w kasach Termy Bania.

Karnety promocyjne online zakupione na stronie TATRYSKI nie uprawniają do skorzystania z wejścia do 

Termy Bania.

Karnet można wykorzystać wyłącznie w terminie od 5.03.2018 do zakończenia sezonu narciarskiego 2017/

2018 dla TATRYSKI oraz do 31.05.2018 dla Termy Bania z wyłączeniem długich weekendów, świąt i przerwy 

technologicznej w dniach 04-12.04.2018.

Nie ma możliwości wykorzystania ww. karnetów w okresach 31.03 – 12.04.2018, 28.04 – 06.05.2018.

Z wejścia do termy może skorzystać osoba, która zakupiła karnet łączony, na którym zaznaczony jest wstęp 

do Termy Bania.

Osobie dorosłej, która kupiła karnet łączony TATRYSKI + Terma Bania i otrzymała bezpłatny karnet dla 

dziecka do 120 cm w TATRYSKI, przysługuje wstęp do Termy Bania zgodny z regulaminem karnetu łączonego.

Koszt wstępu dziecka do Termy Bania będzie zgodny z cennikiem obowiązującym w Termie Bania.

Każda z usług z karnetu może zostać wykorzystana osobno, to znaczy, że nie trzeba z obu atrakcji korzystać 

w tym samym dniu, ale z zastrzeżeniem wykorzystania w podanych w regulaminie terminach.

Karnet zakupiony w okresie od 5.03.18 obejmuje kolejno 3z5 dni lub 5z7 dni jazdy na nartach we wszystkich 

stacjach narciarskich należących do TATRYSKI lub 4 godziny jazdy na polskich stacjach narciarskich należą

cych do TATRYSKI oraz 3 godziny wstępu do Termy Bania do Strefy Zabawy od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem długich weekendów i świąt.

Karnet nie dotyczy biletów grupowych oraz innych promocyjnych/zniżkowych biletów TATRYSKI oraz Termy 

Bania – promocje nie łączą się.

Karnet aktywowany w Termie Bania lub ośrodkach narciarskich nie podlega zwrotowi.

W przypadku, gdy skorzystanie z promocji nie będzie możliwe w związku z zapełnieniem obiektu, Terma 

Bania zastrzega sobie prawo do wydania uczestnikowi promocji vouchera uprawniającego do wejścia na 

teren Termy Bania do Strefy Zabawy na 3h od poniedziałku do piątku (takie same warunki jak te przewid

ziane w karnecie) w innym terminie, jednak nie później niż do końca dnia 31 maja 2018 (z wyłączeniem dług

ich weekendów i świąt).
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