
 

 

 

REGULAMIN WYDAWANIA KUPONÓW RABATOWYCH  

do Parku Wodnego w Krakowie S.A. w ramach współpracy z Gminą Miejską Kraków 

(ferie/wakacje 2022-2023) 

 

 

 

1. Kupony rabatowe w cenie 10,00 zł/90 min uprawniające do korzystania z hali basenowej 

Parku Wodnego w Krakowie wydawane są dzieciom i młodzieży mieszkającym lub 

uczącym się w Krakowie. Jako podstawowe kryterium dostępu do oferty ustala się wiek 

uczestników - do 16 roku życia. 

2. Kupony rabatowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat są wydawane na podstawie 

ważnej legitymacji szkolnej, zaś dla dzieci w wieku do lat 7 na podstawie ustnego 

oświadczenia rodzica (rodzic w tej sytuacji zobowiązany jest do poświadczenia swojego 

miejsca zamieszkania na terenie Krakowa).  

3. Dzienny limit wydawanych kuponów w okresie ferii zimowych to 700 szt. zaś w okresie 

wakacji to 240 szt. Kupon uprawnia do jednorazowego skorzystania z hali basenowej Parku 

Wodnego w wymiarze 90 min (oferta nie obejmuje sauny i plaży). Jedna osoba uprawniona 

jest do wykorzystania jednego kuponu dziennie, kupony się nie sumują.  

4. Odbiór kuponów rabatowych odbywa się przed wejściem do Parku Wodnego o godzinie 

8:00, a następnie w Informacji Parku Wodnego do godziny 10:00, od poniedziałku do 

piątku. Przy odbiorze kuponów każdy klient musi okazać dokument potwierdzający wiek, 

z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 2 dotyczącym dzieci do lat 7. 

5. Dla posiadaczy karty KKR3+ w wieku do 16 roku życia zabezpieczana jest pula 50 sztuk 

kuponów rabatowych w cenie 10,00 zł/90 minut. Kupony można odebrać do godziny 10:00 

od poniedziałku do piątku w Informacji Parku Wodnego po okazaniu KKR3+. Posiadacze 

KKR3+ w wieku powyżej 16 roku życia mogą nabyć do godziny 10:00 bilety po 

preferencyjnej cenie 18,00 zł/90 minut, tożsamej z ceną biletu dla opiekuna dziecka do 10 

roku życia (w dni w które realizowana jest akcja po okazaniu KKR3+ przy kasie).  

6. Kupon rabatowy można wykorzystać jedynie w dniu, w którym został wydany. 

7. Osoba, która ma ukończone 16 lat (ale nie więcej niż ukończone 17 lat) i spełnia warunki 

opisane w punktach 1 i 2, może otrzymać kupon rabatowy w cenie 10,00 zł/90 minut o 

godzinie 10:00 – po zakończeniu dystrybucji kuponów wśród uprawnionych osób 

wskazanych w ust. 1 i 2 (jeśli nie został wykorzystany dzienny limit kuponów). Opcjonalnie 

osoby te mogą nabyć do godziny 10:00 bilety po preferencyjnej cenie 18,00 zł/90 minut, 

tożsamej z ceną biletu dla opiekuna dziecka do 10 roku życia. 

8. Opiekunowie dzieci do 10 roku życia mogą skorzystać z wejścia w cenie 18,00 zł/90 minut 

tylko w przypadku, gdy wchodzą z dziećmi korzystającymi z kuponów rabatowych w cenie 

10,00 zł/90 minut. Nie ma możliwości wejścia indywidualnego na zrabatowane bilety w 

cenie 18,00 zł/90 minut bez dzieci znajdujących się pod opieką. 



9. W przypadku dwóch opiekunów jednego dziecka do 10 roku życia: jeden opiekun 

uprawniony jest do zakupu biletu po cenie promocyjnej dla opiekuna za 18,00 zł/90 minut, 

a drugi zobowiązany jest do zakupu biletu według cennika dla klientów indywidualnych.  

10. Pracownicy Parku Wodnego weryfikują legitymacje szkolne podczas sprzedaży biletów  

w kasach biletowych. 

11. Wydawanie kuponów na warunkach określonych powyżej odbywa się wyłącznie w czasie 

trwania akcji, której granice czasowe są podane na stronie https://www.parkwodny.pl/  
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