REGULAMIN PROMOCJI
Niniejszy regulamin określa zasady jesiennej promocji dotyczącej zakupu biletów
grupowych do JuraParku Solec
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest Stowarzyszenie Delta z siedzibą w Ostrowcu Św.,
27-400, przy ul. Sandomierskiej 4, właściciel obiektu o charakterze edukacyjnorozrywkowym położonym w Solcu Kujawskim.
2. Promocja trwa od 03.09.2018 roku do 31.10.2018 roku.
3. Promocja adresowana jest do szkół na wszystkich etapach nauczania.
4. Promocją objęty jest obiekt JuraPark Solec.
5. W promocji mogą wziąć udział tylko grupy zorganizowane. Grupa zorganizowana to
minimum 25 osób, która złożyła wcześniejszą rezerwację telefonicznie lub poprzez e-mail
w terminach i na zasadach opisanych w pkt. II.
II. Zasady promocji
1. Zasady promocji w JuraParku w Solcu Kujawskim
a) I etap promocji
1. Skontaktuj się z działem Informacji i Rezerwacji JuraParku Solec
w terminie od 3 do 16 września i złóż rezerwację na wycieczkę szkolną.
2. Wycieczka musi się odbyć we wrześniu lub październiku 2018 roku.
3. Jeżeli zakupisz dla klasy bilet do JuraParku Solec – otrzymujesz 15%
rabatu na zakup biletu grupowego.
4. Jeżeli do biletu do JuraParku Solec dokupisz inne atrakcje: warsztaty
paleontologiczne i/lub posiłek dla całej grupy otrzymujesz 25% rabatu na
zakup biletu grupowego.
5. Cennik dla grup zorganizowanych znajduje się na stronie
http://juraparksolec.pl/cennik/
b) II etap promocji
1. Skontaktuj się z działem Informacji i Rezerwacji JuraParku Solec
w erminie od 17 do 30 września i złóż rezerwację na wycieczkę szkolną.
2. Wycieczka musi się odbyć we wrześniu lub październiku 2018 roku.
3. Jeżeli zakupisz dla klasy bilet do JuraParku Solec – otrzymujesz 10%
rabatu na zakup biletu grupowego.
4. Jeżeli do biletu do JuraParku Solec dokupisz inne atrakcje: warsztaty
paleontologiczne i/lub posiłek dla całej grupy otrzymujesz 20% rabatu na
zakup biletu grupowego.
5. Cennik dla grup zorganizowanych znajduje się na stronie
http://juraparksolec.pl/cennik/
c) III etap promocji
1. Skontaktuj się z działem Informacji i Rezerwacji JuraParku Solec w terminie
od 1 do 21 października i złóż rezerwację na wycieczkę szkolną.
2. Wycieczka musi się odbyć w październiku 2018 roku.
3. Jeżeli zakupisz dla klasy bilet do JuraParku Solec usługę przewodnika po
ścieżce dydaktycznej i/lub Muzeum Ziemi zapewniamy nieodpłatnie. Cena
biletu wstępu oraz pozostałych zajęć oraz posiłku pozostaje wg
obowiązującego cennika.
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III. Postanowienia końcowe
Usługa przewodnika po terenie JuraParku Solec jest dodatkowo płatna i kosztuje
1 zł/os. (dotyczy I i II etapu promocji).
Nie dopuszcza się wymiany pakietów na inne bilety, usługi lub towary.
Jeden opiekun na 10 osób ma wstęp wolny.
Dostępność atrakcji uzależniona jest od warunków atmosferycznych.
W przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych lub awarii technicznych
może nastąpić wyłączenie niektórych atrakcji.
Kasa nie zwraca pieniędzy i nie wypłaca ekwiwalentu za niewykorzystane atrakcje.
Promocje dotyczące wymienione powyżej nie mogą się kumulować z innymi
promocjami obowiązującymi w tym samym czasie.
Aby zapewnić grupie dostępność do atrakcji i obsługę przewodnika należy złożyć
rezerwację:
JuraPark Solec Kuj. 52 387 32 35, rezerwacja.solec@jurapark.pl

