Regulamin - Dni Otwarte - weekend u źródeł
§ 1 Informacje Ogólne

1. Akcja „Dni otwarte- weekend u źródeł” (zwana dalej “Akcją”) jest działaniem promocyjnym, mającym na celu
2.
3.
4.
5.
6.

pobudzenie lokalnej gospodarki w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej w Wiśle, przedłużenie
sezonu turystycznego oraz wzmocnienie ruchu turystycznego jesienią w mieście.
Organizatorami akcji są Wiślańska Organizacja Turystyczna i Urząd Miejski w Wiśle z siedzibą w Wiśle przy
Placu B. Hoffa 3.
Akcja została dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach projektu „Śląskie. Łączy
nas turystyka”.
Partnerami Akcji są właściciele dziewięciu atrakcji z terenu miasta Wisła.
Odbiorcami Akcji są turyści, przebywający w tych dniach w Wiśle.
Termin realizacji Akcji to weekend 3-4 października 2020 roku.

§ 2 Przebieg Akcji
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Akcją promocyjną objęte są następujące atrakcje:
Kolej Linowa “Skolnity”
Kolej Linowa “Stożek”
Kolej Linowa na Skocznię im. Adama Małysza (możliwość skorzystania z Pętli Cieńkowskiej)
Kolej Linowa “Cieńków” (możliwość skorzystania z Pętli Cieńkowskiej)
Muzeum Beskidzkie
Muzeum Magicznego Realizmu
Galeria “Sportowe Trofea Adama Małysza”
Ciuchcia “Wiślańska”
Ciuchcia “Martusia”
Przedmiotem Akcji jest umożliwienie odbiorcom darmowego korzystania z atrakcji Partnerów w dniach 3-4
października 2020 roku
Partner zobowiązuje się umożliwić odbiorcom darmowe wejściówki do swojej atrakcji w ilości:
Kolej Linowa “Skolnity” - 500 sztuk
Kolej Linowa “Stożek” - 400 sztuk
Kolej Linowa na Skocznię im. Adama Małysza (możliwość skorzystania z Pętli Cieńkowskiej) - 500 sztuk
Kolej Linowa “Cieńków” (możliwość skorzystania z Pętli Cieńkowskiej) - 500 sztuk
Muzeum Beskidzkie - 400 sztuk
Muzeum Magicznego Realizmu - 400 sztuk
Galeria “Sportowe Trofea Adama Małysza” - 400 sztuk
Ciuchcia “Wiślańska” - sobota - 105 sztuk
Ciuchcia “Martusia” - niedziela 105 sztuk
Odbiorcy na miejscu atrakcji otrzymają voucher na darmowe korzystanie z atrakcji.
W przypadku atrakcji Ciuchcia “Wiślańska” i Ciuchcia “Martusia” ilość darmowych voucherów na daną godzinę
odjazdu (10:30, 14:00, 16:30) będzie ograniczona do liczby 35 sztuk.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Odbiorcy biorący udział w Akcji automatycznie wyrażają zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez
Organizatora biegu lub osoby, którym Organizator czynności te zleci – na potrzeby związane z relacjonowaniem i
podsumowaniem Akcji w zakresie nieograniczonym czasowo.
3. Odbiorcy biorący udział w Akcji zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów i zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w obiektach partnerów Akcji
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy zastosowaniu odpowiednich form
informacji i zawiadomień o zmianie.

