
REGULAMIN I ZASADY UCZESTNCTWA W KLUBIE JUNIORA LOOPY’S WORLD 

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

Klub Juniora – Oferta Rodzinnego Centrum Rozrywki Loopy’s World (Gdańsk, Wrocław), 
skierowana do dzieci w wieku 4-13 i ich opiekunów. 

Karta Juniora – karta plastikowa, uprawniająca Klienta do korzystania z oferty Klubu Juniora.  
Karta jest wystawiana na dziecko. 

Karta zgłoszeń – karta wypełniana przez opiekuna dziecka w trakcie rejestracji do klubu. 

Klient – opiekun, który przekazał dane i wyrobił imienną Kartę Juniora dziecku. 

Uczestnik klubu – dziecko w wieku: od roku od 4 do 13 roku życia. 

2. Oferta Karta Juniora Loopy’s World skierowana jest do dzieci w wieku od 4 do 13 roku życia i 
ich opiekunów. 

3. Udział w Klubie Juniora jest dobrowolny.  Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest 
przekazanie pracownikowi Loopy’s World Karty Zgłoszenia.  

4. Potwierdzeniem uczestnictwa w Klubie Juniora Loopy’s World jest wystawiona, imienna Karta 
Juniora. 

5. Karta Juniora jest ważna do 13 urodzin dziecka lub w chwili rezygnacji opiekuna z 
uczestnictwa w Klubie Juniora Loopy’s World.  

6. Karta Juniora uprawnia do korzystania z preferencyjnych cen zakupu wstępu do Loopy’s 
World 

7. Aktualna oferta promocji dla uczestników Klubu Juniora znajduje się na stronie loopys.pl 

8. Z jednej Karty Juniora może korzystać tylko jedno dziecko, wskazane na karcie.  

9. Pracownik Loopy’s World  może poprosić o potwierdzenie tożsamości dziecka w trakcie 
wizyty w Loopy’s World. 

10. Karta Juniora nie łączy się z innymi promocjami Loopy’s World (np. z biletem rodzinnym, 
kartą mistrzów rozrywki itp.)  

11. Abonament Karty Juniora ważny jest: 
a. 1 miesiąc (30 dni) od daty zakupu 
b. 5 wejść (90 dni) od daty zakupu  
c. 10 wejść (90 dni) od daty zakupu 

12. Karta Juniora nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

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

14. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Loopy’s World z tytułu utraty 

 (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Juniora. Przypadek utraty Karty Juniora 
należy niezwłocznie zgłosić do Loopy’s World. 

15. Wystawienie duplikatu Karty Juniora jest płatne, kosztuje 5 zł. 

16. Zgubienie karty skutkuje utratą zakupionego wcześniej abonamentu. 



17. Zakupiony voucher online można aktywować w przeciągu 3 miesięcy od daty zakupu, po 
upływie tego czasu traci on ważność. 

18. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie  internetowej 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.  

19. Loopy’s World zastrzega sobie prawo 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  


