REGULAMIN PROMOCJI „LUTY ZE SZTOLNIOWYM RABATEM”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji cenowej pod
nazwą “LUTY Z KOPALNIANYM RABATEM” (zwanej dalej “Promocja“).
2. Organizatorem promocji jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi tarnogórskiej, 42-600
Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego pod numerem KRS
0000041094, NIP 6450010326, REGON 00105421600000,
3. Promocja dotyczy odpłatności wstępu do Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach
(dojście od ul. Repeckiej). Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
4. Promocja obowiązuje w okresie od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.
5. Informacje o Promocji “ LUTY ZE SZTOLNIOWYM RABATEM” wraz z jej Regulaminem
dostępne są na stronie internetowej www.kopalniasrebra.pl

§2
WARUNKI I ZASADY PROMOCJI
1. Z kupna biletów w ramach promocji mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Tarnowskich Gór.
2. Aby skorzystać z promocji należy przewodnikowi w sztolni okazać dokument ze zdjęciem
potwierdzający adres zamieszkania np. dowód osobisty wydany przez burmistrza miasta
Tarnowskie Góry czy prawo jazdy.
3. Jeżeli na dokumencie ze zdjęciem nie ma adresu zamieszkania lub dokument ten jest wydany
przez inny organ administracji publicznej, należy okazać dodatkowo dokument
potwierdzający miejsce zamieszkania.
4. Cena biletu wynosi 17 PLN / os. bez względu na wiek.
5. Bilety można nabyć tylko gotówką u przewodnika sztolni.
6. Bilety wstępu muszą zostać wykorzystane w dniu ich zakupu.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji
pod nazwą “ STYCZEŃ ZE SZTOLNIOWYM RABATEM”. Wszelkie treści zawarte w materiałach
reklamowo - promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
niniejszym Regulaminie.
4. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie
www.kopalniasrebra.pl : https://sztolniapstraga.pl/regulamin-zwiedzania/
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2019 r.
6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmieniony
regulamin obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie
na stronie www.kopalniasrebra.pl

