
 

REGULAMIN  I ZASADY PROGRAMU 

„ZIMOWA KARTA ZNIŻKOWA W LOOPY’S” 

 

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

Program ZIMOWA KARTA ZNIŻKOWA W LOOPY’S – Oferta promocyjna Rodzinnego 
Centrum Rozrywki Loopy`s World we Wrocławiu, skierowana do rodziców i opiekunów 
dzieci w wieku 1-13.  

KARTA ZNIŻKOWA  – karta, uprawniająca Klienta (osoba dorosła wskazana na karcie) do 
korzystania z przywilejów PROGRAMU ZIMOWA KARTA ZNIŻKOWA W LOOPY”S, czyli zniżek 
na kolejne wejścia do Loopy’s. Karta jest wystawiana na osobę dorosłą będącą opiekunem 
dziecka w wieku 1-13 lat.  

PROGI ZNIŻKOWE: drugie wejście - 20% rabatu, trzecie wejście - 30% rabatu, czwarte 
wejście - 40% rabatu, piąte wejście - 50% rabatu, szóste wejście – wejście gratis.  

WEJŚCIE DO LOOPY’S – zakupiony indywidualny, jednorazowy bilet wstępu do Rodzinnego 
Centrum Rozrywki Loopy’s World, w opcji: bilet indywidualny. W ramach KARTY ZNIŻKOWEJ 
można wykupić dla jednego dziecka tylko jeden bilet dziennie. 

2. Program prowadzony jest w celu promocji Loopy’s World Sp. z o.o. z siedzibą w e 
Wrocławiu(80-266), przy ul. Czekoladowej 20 na terenie Alei Bielany,  

3. Program dotyczy gości indywidualnych Loopys Sp. z o.o. Skierowany jest do opiekunów dzieci 
w wieku 1-13, którzy odwiedzą Rodzinne Centrum Rozrywki Loopy’s World we Wrocławiu 
między 13 stycznia a 28 lutego 2018 r. 

4. Udział w Programie Zimowa Karta Zniżkowa w Loopy’s jest dobrowolny.  

5. Potwierdzeniem uczestnictwa jest posiadanie podpisanej Karty Zniżkowej Loopy’s World. 

6. Karty Zniżkowe wydawane będą miedzy 13 a 27 stycznia 2017 r., czyli w trakcie trwania ferii 
zimowych w województwie dolnośląskim. 

7. Karta Zniżkowa zachowuje swoją ważność do 28 lutego 2018 r., co oznacza że do tego dnia 
uczestnik programu może skorzystać ze zniżek na kolejne wejścia do Rodzinnego Centrum 
Rozrywki Loopy’s World. 

8. Karta Zniżkowa jest ważna i obowiązuje tylko w Rodzinnym Centrum Rozrywki Loopy’s World 
we Wrocławiu. 

9. Kartę Zniżkową otrzymuje osoba dorosła towarzysząca dziecku w trakcie wizyty w Loopy’s 
World, która w okresie trwania programu wykupi bilet wstępu do Loopy’s World. 

10. Karta zniżkowa jest kartą na okaziciela, oznacza to, że rabat może wykorzystać tylko osoba 
wskazana na karcie. 

LOOPYS Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 229, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Gdańsk w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333678, NIP: 9581617993, numer rachunku bankowego  

PKO BP PL87144010260000000010110319 
 
GDAŃSK :  ul. Grunwaldzka 229, 80-266 Gdańsk | + 48 58 347 73 11 | gdansk@loopys.pl 
WROCŁAW : ul. Czekoladowa 20, 55-040 Kobierzyce | +48 71 793 42 92-93 | wroclaw@loopys.pl                                                                                     www.loopys.pl 
  
 



 

11. Kartę można otrzymać w trakcie pierwszej wizyty w Loopy’s w okresie obowiązywania 
promocji. W trakcie zakładania karty, osoba wykupująca bilet zobowiązana jest do wpisania 
na karcie swojego imienia i nazwiska oraz wskazania dodatkowej osoby dorosłej, która będzie 
mogła korzystać z Karty Zniżkowej.  

12. Jedna osoba dorosła może otrzymać tyle Kart Zniżkowych ile wykupi biletów wstępu do 
Loopy’s 

13. W trakcie kolejnej wizyty, w celu wykorzystania wejścia promocyjnego (zniżki), osoba dorosła 
wykupująca bilet dla dziecka musi przedstawić pracownikowi Loopy’s swoją Kartę Zniżkową 
oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wpisaną na Karcie Zniżkowej. 

14. Na jedną Kartę Zniżkową może wejść tylko jedno dziecko, pod warunkiem ,że towarzyszy 
mu dorosły wskazany na karcie. 

15. Karta Zniżkowa uprawnia do: 
a. Możliwości skorzystania ze zniżek na kolejne wejścia do Loopy’s . 
b. Szóste wejście w trakcie trwania promocji jest wejściem darmowym. 

16. Karta Zniżkowa nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Loopy’s, w tym z dużym 
biletem dla rodzin. 

17. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu Karty Zniżkowej. Po zgubieniu karty można 
otrzymać nową, ale jest to jednoznaczne z rozpoczęciem udziału w programie od początku. 

18. Karta Zniżkowa nie podlegają wymianie na środki pieniężne oraz pieniężna kwota rabatu 
udzielana okazicielowi Karty Zniżkowej nie może być wymieniana na gotówkę. 

19. Klient po przystąpieniu do Programu akceptuje niniejszy Regulamin, rozumie jego treść, nie 
wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 

20. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Loopy’s World z tytułu utraty (w 
tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Zniżkowej.  

21. Wizyty odznaczone na kilku kartach nie łączą się ze sobą. 
22. 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 Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie.  

23. 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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