
REGULAMIN  I ZASADY PROMOCJI 
„Jesienna PROMOCJA ” 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

„Jesienna Promocja” – Oferta Rodzinnego Centrum Rozrywki Loopy’s World (Gdańsk, Wrocław), 
skierowana do dzieci w wieku 1-13 i ich opiekunów. 

KUPON RABATOWY – kupon wręczany klientowi Loopy’s World Wrocław na każde dziecka.  

WYSOKOŚĆ RABATU – procentowa wartość rabatu na bilet wstępu. Wysokość uzależniona jest od 
wybranego kuponu przez klienta. 

BILET DO LOOPY’S – zakupiony indywidualny bilet wstępu do Rodzinnego Centrum Rozrywki 
Loopy’s World, w opcjach: bilet indywidualny lub wejście wieczorne.  

ORGANIZATOR – Loopys Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 229, 80-266. 

2. Promocja prowadzona jest w Loopy’s World we Wrocławiu, przy ul. Czekoladowej 20 Kobierzyce teren 
Aleji Bielany,  

3. Promocja dotyczy klientów indywidualnych Loopys Sp. z o.o. 
4. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 1-13 i ich opiekunów, którzy odwiedzą Rodzinne Centrum 

Rozrywki Loopy’s World we Wrocławiu od 16 sierpnia 2018 r do 28 września 2018.  
5. W ramach promocji każde dziecko przy zakupie biletu może odebrać nagrodę w postaci kuponu raba-

towego. Kupony będą rozdawane od 16 sierpnia do wyczerpania zapasów ale nie dłużej niż do 28 wrze-
śnia. 

6. Otrzymane kupony rabatowe można wykorzystać jednorazowo, od 1 do 30 września 2018r. 
7. Udział w PROMOCJI WRZESIEŃ jest dobrowolny.  
8. Kupon rabatowy należy przekazać osobie w recepcji Loopys przed zamknięciem transakcji. Po za-

mknięciu transakcji na kasie, kupon rabatowy nie będzie uwzględniany. 
9. Po wręczeniu przez klienta kuponu pracownikowi Loopy’s World, naliczany będzie rabat do biletu w 

wysokości podanej na kuponie. Wartość rabatu zaokrąglać będziemy matematycznie do pełnej war-
tości. Po naliczeniu rabatu kupon zostaje zabrany przez pracownika Loopys w celach rozliczeniowy-
ch. 

10. Rabat udzielany w ramach promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie może być wy-
korzystane na inne usługi i produkty znajdujące się w ofercie Loopys Sp. z o.o. 

11. Klient korzystający z rabatu akceptuje niniejszy Regulamin, rozumie jego treść, nie wnosi do niego 
żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 

12. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Loopy’s World z tytułu promocji.  

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w Loopys. 
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14. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem www.loopys.pl 
oraz na terenie Loopy’s World. Loopy’s World ma obowiązek przekazania Klientowi niniejszy Regula-
min w formie pisemnej na każde jego żądanie.  

15. Loopy’s World zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich 
wprowadzenia przez Loopy’s World, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Loopy’s 
World oraz na stronie internetowej www.loopys.pl  
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