
Regulamin Promocji

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Zabierz Mamę do Mandorii" jest „Mandoria – Tematyczny 

Park Rozrywki”, spółka Mandoria Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie (95-030), przy ul. Miasto 

Mody 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000934830 , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 7282857228, kapitał 

zakładowy: 138 404 800,00 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta cztery 

tysiące osiemset złotych); e- mail: kontakt@mandoria.pl (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Uczestnictwa w akcji promocyjnej, 

które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

3. Akcja promocyjna "Zabierz Mamę do Mandorii" (zwana dalej PROMOCJĄ) obowiązuje 

wyłącznie w dniu 26 maja 2022 roku.

4. W ramach PROMOCJI każda Mama w towarzystwie co najmniej jednego dziecka (do 18. roku 

życia) otrzymuje darmowy bilet wstępu do parku do wykorzystania wyłącznie w dniu trwania 

akcji.

5. Aby skorzystać z PROMOCJI i wejść do parku nieodpłatnie, należy zgłosić się w dniu trwania 

promocji do Ambasady Mandorii (strefa kas) w towarzystwie dziecka (mającego nie więcej 

niż 18 lat) i poinformować pracowników Mandorii o chęci skorzystania z PROMOCJI, gdzie 

osoba uprawniona (Mama) otrzyma bilet promocyjny dedykowany akcji promocyjnej 

"Zabierz Mamę do Mandorii".

6. PROMOCJA realizowana jest wyłącznie stacjonarnie, w Ambasadzie Mandorii. Nie jest 

możliwe otrzymanie darmowego biletu wstępu poprzez stronę mandoria.com.

7. Przyznany Mamie darmowy bilet wstępu nie może zostać przekazany osobie trzeciej. W razie 

wystąpienia takiej sytuacji, pracownicy parku Mandoria są upoważnieni do nie wpuszczenia 

na teren parku na podstawie darmowego biletu osoby, której on nie przysługuje.

II. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany 

prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych

postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, 

która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na 

zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od 

momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Mandorii. Do 

umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w 

chwili zawarcia umowy) – zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały 

wcześniej zawarte.

4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. 

nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa

własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego, w tym m.in. utwory, 



prawa do znaków towarowych, należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi 

Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do 

znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2022 r.

Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora 

zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z 

zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.


