Regulamin promocji Bilet do Parku
Rozrywki ENERGYLANDIA za 1 PLN
1. Promocja dotyczy 1100 pierwszych dzieci z rezerwacji oferty
Klubu Przyjaciół ITAKI LATO 2021 (hotele i wycieczki).

2. Kluby Przyjaciół ITAKI działają w terminie od 15 czerwca do 15 września 2021 r.
3. Do otrzymania promocyjnego biletu jednorazowego wejścia do Energylandii
w cenie 1 PLN upoważnione są dzieci w wieku od 2 do 11,99 lat.
4. W procesie rezerwacji, Klient lub sprzedawca musi odznaczyć we wskazanym
miejscu*, że chce zakupić promocyjny bilet jednorazowego wejścia do Energylandii
w cenie 1 PLN bez względu na wzrost dziecka.
5. Po opłaceniu zaliczki za rezerwację imprezy, Klient może odebrać bilet do Energylandii
na swoim koncie w Strefie Klienta. W tym celu należy zalogować się na stronie
https://www.itaka.pl/strefa-klienta/ i dodać do konta swoją rezerwację.
6. Bilet jednorazowego wejścia upoważnia do wejścia do Energylandii w okresie
od daty otrzymania do 24.10.2021 r. z wyłączeniem terminu 26.06 – 31.08.2021
oraz zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku, który dostępny jest na stronie
https://energylandia.pl/zaplanuj-pobyt/kalendarz/.
7. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem Energylandii:
https://energylandia.pl/
8. Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać na terenie Parku pod opieką rodziców!
9. Po przybyciu do Energylandii Klient powinien udać się od razu do WEJŚCIA do Parku
w celu zeskanowania biletu pobranego ze Strefy Klienta. Bilet można okazać w formie
pliku PDF wyświetlonego na telefonie lub w formie wydrukowanej.
10. Promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc.
11. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta
lub zmiany rezerwacji na imprezę spoza oferty KPI, bilet nie podlega zwrotowi.
12. W przypadku rozwiązania umowy przez Nowa Itaka sp. z o.o., bilet pozostaje
do dyspozycji Klienta**. Opłata w wysokości 1 PLN nie zostanie zwrócona.
*w procesie rezerwacji w poniższym miejscu Klient zaznacza opcję zakupu biletu do Energylandii:

Sprzedawca zaznacza opcję zakupu biletu do Energylandii w procesie zakładania rezerwacji
w systemie rezerwacyjnym
**Klient nadal ma prawo do korzystania z biletu zgodnie z powyższym regulaminem
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