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Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 
Niniejszy REGULAMIN określa zasady na podstawie których, podmiot prowadzący Park Trampolin TRAMP 

KLUB, realizuje przedsprzedaż biletów do Parku Trampolin TRAMP KLUB. 

1. Podmiot prowadzący Park Trampolin TRAMP KLUB, organizuje promocję polegającą na sprzedaży 

biletów do Parku Trampolin TRAMP KLUB w okresie zamknięcia parku, ze względu na zakaz określony 

w rozporządzeniu prezesa rady ministrów, w cenie niższej od regularnej, zwaną dalej promocją, lub 

przedsprzedażą. 

2. Przedsprzedaż realizowana jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego. 

3. Zakup biletu opisanego jako przedsprzedaż jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Udział w promocji wymaga zapoznania się i zaakceptowania regulaminu sklepu internetowego, oraz 

regulaminu Parku Trampolin TRAMP KLUB. 

5. Do całego procesu mają zastosowanie wszystkie zasady dotyczące pozostałych biletów dostępnych w 

sklepie internetowym, poszerzone o zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

6. Podmiot prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, lub poszerzenia 

asortymentu oferowanego w sklepie w ramach promocji. 

7. Informacja o dostępności biletu podana przez system sklepu jest nadrzędna i wiążąca. 

8. Przedsprzedaż nie łączy się z innymi promocjami. 

Rozdział 2 - Zakup biletu 
1. Bilety w przedsprzedaży dostępne są w sklepie internetowym w czasie zamknięcia Parku Trampolin 

TRAMP KLUB spowodowanego zasadami określonymi w rozporządzeniu prezesa rady ministrów, lub 

do czasu odwołania promocji. 

2. Zakupu można dokonad tylko i wyłącznie w czasie obowiązywania promocji. 

a. Aby bilet był ważny, data utworzenia biletu w systemie, oraz data dokonania płatności musi 

mieścid się w czasie trwania promocji. 

b. Nieopłacone w terminie bilety są nieważne. 

c. Czas serwera (serwera sklepu internetowego) jest wiążący. Różnica w dacie i godzinie 

pomiędzy serwerem, a użytkownikiem nie stanowi podstawy do reklamacji. 

3. Bilet dostarczany jest w sposób analogiczny do zwykłego biletu. 

4. Możliwa jest jedynie płatnośd automatyczna za pośrednictwem CashBill S.A. 

a. Nie jest możliwa płatnośd gotówką. 

5. W czasie zakupu użytkownik nie określa daty wizyty. 

6. Zakupione bilety są jednorazowe (uprawniają do jednego wejścia na określony czas, bez możliwości 

rozbicia czasu na więcej wizyt).  

7. Karnety zakupione w sklepie upoważniają do określonej ilości wejśd na jedną godzinę (każda 

rozpoczęta godzina to jedno wejście). 

Rozdział 3 - Termin ważności biletu 
1. Każdy bilet zakupiony w przedsprzedaży można zrealizowad przez 3 miesiące od daty ponownego 

otwarcia Parku Trampolin TRAMP KLUB. 

a. Po przekroczeniu terminu trzech miesięcy bilet jest nieważny. Klientowi nie przysługuje zwrot 

pieniędzy za niewykorzystany bilet. 
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b. Niemożliwa jest realizacja  biletu przed ponownym otwarciem parku. 

c. Skorzystanie z biletu możliwe jest jedynie w godzinach otwarcia parku. 

2. Informacja o ponownym otwarciu parku zostanie opublikowana na stronie internetowej parku. 

Rozdział 4 - Zwroty 
1. Zwrócone mogą zostad jedynie w pełni opłacone bilety. 

2. Bilet zakupiony  w przedsprzedaży można zwrócid jedynie do 7 dni od czasu ponownego otwarcia 

parku. 

3. Bilet nie podlega wymianie na inne bilety lub usługi. 

 


