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1. Organizatorem promocji w formie rabatu -50% w stosunku do ceny z cennika, o nazwie „Grupy”, 

zwanym dalej „Promocją” jest Loopys sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 229, 80-266, NIP: 

9581617993, zwanym dalej „Organizatorem”.  

2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla grup zorganizowanych wraz z opiekunami. Za grupę 

zorganizowaną uznaje się grupy powyżej 15 osób włącznie, będące członkami lub uczestnikami placówek 

edukacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, półkolonii lub kolonii wraz z opiekunem 

reprezentującym grupę. Za opiekuna uznaje się osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych, sprawującą pieczę nad osobami stanowiącymi grupę zorganizowaną.  

3. Celem Promocji jest umożliwienie grupom zorganizowanym korzystania z obiektu po stawkach 

preferencyjnych, udostępniając im wizyty według następujących zasad:  

a) Cena wejścia do Centrum ustalana jest za każdą osobę w wieku 1-13 lat  

b) Cena każdego wejścia zgodna z cennikiem (https://loopys.pl/wroclaw/oferta/grupy/) rabatowana -    

50% przy rozliczeniu po zakończeniu wizyty.  

c) Opiekunowie grupy korzystają z wizyty bezpłatnie  

d) Opiekunom grupy przysługuje nieodpłatnie jedna kawa albo herbata w restauracji Loopy’s World  

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 27 lutego 2023 roku do 31.03.2023. Wizyta musi zostać 

zarezerwowana oraz zrealizowana w wymienionych dniach.  

5. Promocja organizowana jest w obiekcie Loopy’s World mieszczącym się w Bielanach 

Wrocławskich, ul. Czekoladowa 20.  

6. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

7. Datę oraz godzinę wizyty opiekun grupy ustala z koordynatorem poprzez kontakt mailowy i 

wysłanie odpowiedniego formularza na adres: grupy.wroclaw@loopys.pl  

9. Podczas wizyty uczestnicy mogą nieodpłatnie korzystać z wszystkich darmowych atrakcji 

Centrum. Za atrakcje płatne oraz usługi restauracji zostanie naliczona dodatkowa opłata, którą należy 

uregulować w dniu imprezy.  

10. Promocje nie łączą się.  

11. Wszyscy uczestnicy wizyty zobowiązani są do przestrzegania głównego Regulaminu Centrum. 

https://loopys.pl/wroclaw/o-nas/regulamin/  


