
Regulamin Biletu Łączonego JUMP PLANET i TERMA BANIA
(2H JUMP PLANET + 3H W TERMIE BANIA)

1. Regulamin określa zasady zakupu i realizacji Biletu Łączonego JUMP PLANET i TERMA BANIA (dalej: Bilet 

Łączony).

2. Bilet Łączony stanowi fuzję biletu wstępu na 3H do Termy Bania oraz biletu wstępu na 2H do Jump Planet

3. Bilet Łączony dostępny jest w sprzedaży wyłącznie w Kasach Termy Bania i Jump Planet do 18.12.2020 r.

Nie ma możliwości nabycia Biletu Łączonego online.

4. Ważność Biletu Łączonego obowiązuje w terminie do 18.12.2020 r.

5. Bilet Łączony w zakresie usług objętych wspólnym biletem obowiązuje wyłącznie na terenie obiektów:
a) Jump Planet, Ludźmierska 29 hala I.B, 34-400 Nowy Targ,
b) Terma Bania, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska,

6. Bilet Łączony uprawnia do jednorazowego wejścia w okresie jego ważności do:

a. Termy Bania – w ramach biletu wstępu można korzystać ze wszystkich atrakcji Strefy Zabawy i Relaksu

dowolna ilość razy, przez 3 godziny z wyjątkiem punktów gastronomicznych, które są dodatkowo płatne.

b. Jump Planet – w ramach biletu wstępu można korzystać ze wszystkich atrakcji parku, dowolną ilość

razy, przez 2 godziny z wyjątkiem automatów wrzutowych a także gastronomii. Skarpety są dodatkowo

płatne

7. Z usług objętych Biletem Łączonym, tj. wstęp do Jump Planet i wstęp do Termy Bania, można korzystać

osobno (np. w innych dniach), przy czym w pierwszej kolejności należy skorzystać ze wstępu tam, gdzie

dokonano zakupu Biletu Łączonego oraz z zachowaniem jego terminu ważności.

8. Bilet Łączony można wykorzystać wyłącznie w terminie jego ważności. Po upływie tego terminu Bilet 
Łączony traci ważność i nie można z niego skorzystać.

9. W przypadku, gdy skorzystanie z promocji nie będzie możliwe w związku z zapełnieniem obiektu Termy
Bania  lub Jump Planet,  Terma Bania  i  Jump Planet  zastrzegają  sobie  prawo do wydania  uczestnikowi
promocji vouchera uprawniającego do wejścia na teren Termy Bania lub Jump Planet w innym terminie, z
zachowaniem takich samych warunków jak te przewidziane w ofercie Biletu Łączonego.

10. W ramach Biletu Łączonego dostępny jest jeden rodzaj biletu:
a. Dla osób od 5 roku życia 

11. Dla Termy Bania dzieciom do 5 roku życia należy zakupić biletu wstępu wg standardowego cennika Termy 
Bania, tj.:

 1 PLN dla dzieci poniżej 104 cm
 39 PLN dla dzieci powyżej 104 cm

12. Dla Jump Planet dzieciom poniżej 5 roku życia przysługuje bilet wg regulaminu Jump Planet, tj.: 
 dziecko otrzymuje wstęp w cenie biletu opiekuna

13. Po dokonaniu zakupu w kasach Termy Bania lub Jump Planet, kupujący otrzymuje bilet wstępu na drugą
atrakcję, który należy przekazać obsłudze odpowiednio w kasach Jump Planet lub w Biurze Obsługi Klienta
Termy Bania.

14. Karnet Łączony nie jest sprzedawany w ramach biletów grupowych i nie łączy się z innymi promocjami.
15. Zwrot Biletu Łączonego nie jest możliwy po skorzystaniu z jednej atrakcji oferowanej w ramach promocji.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminów Parku Wodnego Bania S.A. oraz PARKU
TRAMPOLIN JUMP PLANET.


