
Regulamin promocji „Dla dwojga”

MIEJSCE
PEŁNE

RELAKSU

PARK WODNY BANIA S.A.

ul. Środkowa 181,

34-405 Białka Tatrzańska

tel. +48 18 261 25 40

e-mail: bok@termabania.pl

termabania.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000574785,

NIP:5272744734, Wysokość kapitału 101 000 zł

- opłacony w całości.

(bilety bez limitu czasu dla 2 osób)

1. Regulamin określa zasady zakupu i realizacji promocyjnego pakietu DLA DWOJGA obejmującego jednorazowy 

wstęp do Termy Bania na cały dzień dla 2 osób (dalej: Dla Dwojga).

2. Organizatorem promocji jest Park Wodny Bania S.A. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, 34-405, przy ulicy Środkowej 181.

3. Bilet Dla Dwojga dostępny jest wyłącznie w internetowym sklepie Termy Bania pod adresem: bilety.termabania.pl, 

do18.12.2020 r. lub do wyczerpania puli biletów.

4. Ofe�a Dla Dwojga obejmuje poniższe pakiety:

ź OPEN (Strefy Zabawy, Relaksu i Saunarium) bez limitu czasu dla 2 osób do wykorzystania w tygodniu 

(poniedziałek – Piątek): 149 pln,

ź OPEN (Strefy Zabawy, Relaksu i Saunarium) bez limitu czasu dla 2 osób do wykorzystania w weekend (sobota - 

Niedziela): 179 pln,

ź Strefa Zabawy i Relaksu bez limitu czasu dla 2 osób do wykorzystania w tygodniu (poniedziałek – Piątek): 139 pln,

ź Strefa Zabawy i Relaksu bez limitu czasu dla 2 osób do wykorzystania w weekend (sobota - Niedziela): 159 pln.

5. Pakiet Dla Dwojga ważny jest do 18.12.2020 r. i można go zrealizować wyłącznie na terenie Termy Bania.

6. Bilet Dla Dwojga można wykorzystać wyłącznie w terminie jego ważności. Po upływie tego terminu traci ważność                                                                                                    

i nie można z niego skorzystać.

7. Podczas zakupu wybranego pakietu z ofe�y Dla Dwojga osoby, w pierwszej kolejności należy wybrać w sklepie 

online termin (datę), w którym pakiet zostanie zrealizowany. Po opłaceniu zamówienia na mail podany podczas 

dokonywania zakupu zostanie wysłana wiadomość z biletami. Wydrukowany bilet należy okazać w Biurze Obsługi 

Klienta Termy Bania.

8. W przypadku skorzystania z jednego biletu z pakietu nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanego biletu.

9. Ofe�a Dla Dwojga nie łączy się z innymi promocjami.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminów Parku Wodnego Bania S.A. 


