
Załącznik nr 1 

*W promocji udział biorą: JuraPark Bałtów, JuraPark Solec Kujawski, JuraPark Krasiejów 

 

REGULAMIN PROMOCJI  

PRZEŻYJ WYJĄTKOWY DZIEŃ Z RODZINĄ W JURAPARKU! 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Przeżyj wyjątkowy 

dzieo z rodziną w JuraParku!”, zwana dalej„Promocją”. 

 

2. Organizatorem Promocji jest Galapagos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-204, przy ul. 

Jordanowskiej12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000280546, kapitał zakładowy: 50.000 zł, NIP 521-344-54-09, REGON 140867489 (dalej: 

„Organizator”). 

 

3. Partnerem Promocji jest Stowarzyszenie Delta z siedzibą w Ostrowcu Św. 27-400, przy ulicy 

Sandomierskiej 4, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000192184, NIP 661-

19-50-969, REGON 290986016,właściciel sieci JuraParków: JuraPark Bałtów, JuraPark Solec 

Kujawski, JuraPark: Krasiejów (dalej: „Partner Promocji”). 

§ 2 

1. Promocja dotyczy egzemplarzy Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD „Dobry Dinozaur” oznaczonych naklejką 

promocyjną.  

2. Sprzedaż egzemplarzyBlu-ray 3D, Blu-ray i DVD „Dobry Dinozaur” oznaczonych naklejką 

promocyjną odbywa się od 13 maja 2016 r. do wyczerpania zapasów.   

§ 3 

1. Udział w Promocji mogą brad pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie w imieniu 

których działają ich prawni opiekunowie, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników 

Organizatora oraz ich rodzin(dalej: „Uczestnik”).  

2. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją przez Uczestnika 

niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może w dowolnym momencie wykluczyd daną 

osobę z udziału w Promocji. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna. 

4. Promocja trwa od 13 maja 2016 r. do 30 września 2016 r. lub do wyczerpania zapasów. 

§ 4 

1. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup egzemplarza Blu-ray 3D, Blu-ray lub DVD „Dobry 

Dinozaur” oznaczonego naklejką promocyjną, wewnątrz którego znajduje się oryginalna ulotka 

zawierająca Kupon Promocyjny.  

2. Kupon Promocyjny uprawnia do 1 bezpłatnego wejście do wybranegoJuraParku* dla 2 dzieci w 

wieku do 16 lat, wraz z towarzyszącym im opiekunem lub opiekunami, którzy uiszczą opłatę za 

wstęp dla siebie.  
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3. Po okazaniu Kuponu Promocyjnego w kasie JuraParku oraz zakupie pełnopłatnego biletu wstępu 

dla osoby dorosłej Uczestnik Promocji otrzyma opaski uprawniające do wstępuna teren 

wybranego JuraParkudla 2 dzieci w wieku do 16 lat, w następującym zakresie:  

a. Bałtowski Kompleks Turystyczny:zwiedzanie JuraParku Bałtów (ścieżka z dinozaurami), 

Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium, Gondwana, Plac zabaw, Żydowski Jar + 

korzystanie z Parku Rozrywki bez limitu (za wyjątkiem urządzeo uruchamianych za 

pomocą monety). 

b. JuraPark Solec Kujawski: zwiedzanie ścieżki z dinozaurami i gigantycznymi owadami, 

Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha, Ogrodu Zimowego, korzystania z urządzeo w Parku 

Rozrywki (za wyjątkiem urządzeo uruchamianych za pomocą monety). 

c. JuraPark Krasiejów: Tunel Czasu, ścieżka z dinozaurami, Kino Emocji Cinema 5D, 

Prehistoryczne Oceanarium, Plac Zabaw, Pawilon Paleontologiczny, Plaża Jurajska, Park 

Rozrywki bez limitu (za wyjątkiem urządzeo uruchamianych za pomocą monety). 

4. Opaska uprawniająca do wstępu nie podlega zwrotowi, nie można jej wymienid na ekwiwalent w 

gotówce ani przenieśd na inną osobę.  

§ 5 

1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na www.galapagos.com.pl przez 

cały czas trwania Promocji tj. od 13 maja 2016 r. do 30 września 2016 r.   

2. Reklamacje dotyczące Promocji mogą byd składane w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzenia  

będącego przyczynąreklamacji, nie później jednak niżdo 30października 2016 r., listem 

poleconym naadresOrganizatora (decyduje data stemplapocztowego). W reklamacji Uczestnik 

wskazuje swój adres dla doręczeoopisując zdarzenie. Reklamacjezostaną rozpatrzone przez 

Organizatoraw terminie 14dni od dnia otrzymania reklamacji.O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik 

zostanie zawiadomiony listempoleconym na adres do korespondencji podany w  

zgłoszeniu reklamacyjnym. 

3. Wszelkie doręczenia dla Organizatora, w tym reklamacje, powinny byd dokonywanepod adres:  

Galapagos Sp z o.o., ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, z dopiskiem „PromocjaDVD Dobry 

Dinozaur”.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

i inne przepisy prawa.  

 


