
REGULAMIN  I ZASADY PPROMOCJI 
„SŁONECZNA PROMOCJA NA LATO” 

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

„SŁONECZNA PROMOCJA NA LATO” – Oferta Rodzinnego Centrum Rozrywki Loopy`s World 
(Gdańsk, Wrocław), skierowana do dzieci w wieku 1-13 i ich opiekunów. 

RABAT TEMEPERATUROWY  –rabat w wysokości -25% przyznawany klientowi Loopy’s World 
Wrocław na każde dziecka.  

WYSOKOŚĆ RABATU TEMEPERATUROWEGO  – procentowa wartość rabatu na bilet wstępu 
w wysokości - 25%. 

HASŁO PROMOCJI – hasło, które klient musi z własnej inicjatywy podać w trakcie zakupu 
biletu wstępny pracownikowi obsługującemu kasę. Hasło obowiązujące danego dnia będzie 
dostępne na stronie loopys.pl oraz na profilu Loopys World Wrocław w serwisie Facebook. 

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 Kobie-
rzyce teren Aleji Bielany,  

3. Promocja dotyczy klientów indywidualnych Loopys Sp. z o.o. 

4. Słoneczna Promocja na lato skierowana jest do dzieci w wieku 1-13 i ich opiekunów, którzy 
odwiedzą Rodzinne Centrum Rozrywki Loopy’s World we Wrocławiu do 31 sierpnia 2018 r. , w 
wybrane dni przez organizatora. 

5. Konkretne dni obowiązywania promocji będą dostępne na stronie www.loopys.pl, profilu Lo-
opys World Wrocław na Facebooku oraz przesyłana będzie newslettere do osób zapisanych w 
bazie newsletterowej Loopys Sp. z o.o. 

6. Informacja o promocji będzie publikowana przez Organizatora w dniu jej obowiązywania. 

7. Udział w Słonecznej Promocji na lato jest dobrowolny.  

8. Potwierdzeniem uczestnictwa jest podanie aktualnego hasła konkursowego w dniu funkcjo-
nowania promocji. 

9. Hasło należy podać przed zakupem biletu pracownikowi Loopys, który obsługuje klienta. Ha-
sło należy podać z własnej inicjatywy, pracownik Loopys nie będzie pytał o hasło promocji. 

10. Po zamknięciu transakcji na kasie, promocja nie będzie uwzględniana. 

11. Rabat udzielany w ramach promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie może 
być wykorzystane na inne usługi i produkty znajdujące się w ofercie Loopys Sp. z o.o. 
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12. Klient po podaniu hasła promocji akceptuje niniejszy Regulamin, rozumie jego treść, nie 
wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 

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

14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w Loopys. 

15. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem ww-
w.loopys.pl oraz na terenie Loopy’s World. Loopy’s World ma obowiązek przekazania Klien-
towi niniejszy Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie.  

16. 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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