REGULAMIN VOUCHERÓW JUMP PLANET:
1.

Voucher uprawnia do wstępu i korzystania z atrakcji parku trampolin Jump Planet

2.

Voucher uprawnia do wstępu wyłącznie do parku wskazanego na voucherze.

3. Voucher uprawnia do korzystania z atrakcji parku Jump Planet przez jedną godzinę.
4. Voucher jest ważny dla osoby imiennie wskazanej na dokumencie vouchera lub „na
okaziciela” jeśli taka informacja jest wskazana na dokumencie vouchera. W przypadku
vouchera na okaziciela prawo do wejścia do parku ma osoba, która jest w posiadaniu dokumentu vouchera i przed wejście przekaże go recepcji parku. W przypadku vouchera
imiennego, osoba obowiązana jest do okazania w recepcji parku dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5.

Voucher może określać, że przysługuje więcej niż jednej osobie. W tym przypadku jest
to wyłącznie voucher na okaziciela. W przypadku vouchera wieloosobowego możliwe
jest wykorzystanie go wyłącznie jednorazowo- maksymalna liczba osób uprawnionych
do skorzystania jest określona na dokumencie vouchera. W przypadku skorzystania z
vouchera niezależnie czy jest to maksymalna liczba osób określona na dokumencie vouchera czy też liczba mniejsza, traci on ważność i nie ma możliwości wykorzystania vouchera w czasie późniejszym.

6. Voucher należy przekazać recepcji parku, nie jest możliwe zachowanie dokumentu vouchera przez gościa.
7.

Każdy voucher ma termin ważności do wykorzystania, wskazany na dokumencie vouchera. Po upływie terminu voucher traci ważność i nie jest możliwe skorzystanie z niego w żadnym zakresie.

8. Voucher nie obejmuje kosztu zakupu skarpetek antypoślizgowych.
9. Voucher nie uprawnia do korzystania z atrakcji dodatkowo płatnych np. kino 9d, a także
napojów i przekąsek, które można nabyć we własnym zakresie.
10. Voucher jest bezzwrotny, nie można go wymienić na gotówkę ani też żadne inne produkty lub usługi.
11. W celu sprawnego skorzystania z atrakcji parku zalecamy wcześniejszą rezerwację miejsca. Posiadanie vouchera nie daje gwarancji wejścia do parku przy braku wcześniejszej
rezerwacji, w razie pełnego obłożenia parku.
12. Do skorzystania z vouchera konieczne jest zapoznanie się z regulaminem ogólnym parku i stosowaniem się do zasad w nim przewidzianych. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej parku, jak i w recepcji parku.

