Stacja Nowa Gdynia, 20.10.2019

Regulamin promocji – Aktywny rodzic, zadowolony ancymon!
1. Promocja trwa od 21 października do 30 listopada 2019r.
2. Promocja dotyczy możliwości korzystania na preferencyjnych warunkach z usług strefy
Ancymondo, znajdującej się na terenie Stacji Nowa Gdynia, w przypadku jednoczesnego
korzystania z usług oferowanych przez Centrum Sportu i Aquapark Stacji Nowa Gdynia.
3. Założenia promocji:
a. Posiadacz aktywnej karty członkowskiej SNG jest uprawniony do zakupu karnetu
„Active&Happy” w cenie 59 zł, dającego możliwość skorzystania z dwugodzinnego
pobytu w strefie ancymondo pod opieką animatorów ancymondo, w każdym dniu
ważności karnetu w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku
b. Z karnetu „Active&Happy” można skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy na czas
pozostawienia dziecka w strefie ancymondo, posiadacz karty członkowskiej SNG
do której został przypisany karnet „Active&Happy”, dokona zakupu jednej z usług
sportowych z oferty Centrum Sportu i Aquaparku Stacji Nowa Gdynia.
4. Karnet Active&Happy jest karnetem przypisanym do konkretnego dziecka i powiązanym z
konkretną kartą członkowską SNG osoby korzystającej z zajęć sportowych.
5. Karnet „Active&Happy” ma ważność 30 dni od daty zakupu.
6. W momencie zakupu karnetu, dziecko otrzymuje jednorazowo w cenie karnetu błękitną
koszulkę „Uwaga! Urwis”, w której jest zobowiązane przebywać w Ancymondo, gdy
pozostaje pod opieką animatorów. Przy kolejnej wizycie dziecko również musi mieć ze
sobą koszulkę. W przypadku braku koszulki, można ją kupić za 25 zł/szt. Posiadanie
błękitnej koszulki jest niezbędne, żeby pozostawić dziecko pod opieką animatorów
Ancymondo.
7. W przypadku przekroczenia czasu dwugodzinnego pobytu dziecka w ancymondo, osoba
pozostawiająca dziecko pod opieką, jest zobowiązana do wniesienia opłaty dodatkowej
zgodnie z cennikiem Ancymondo.
8. Usługi sportowe upoważniające do skorzystania z karnetu „Active&Happy” obejmują
wszystkie zajęcia grupowe z oferty SNG, pobyt na siłowni, basenie i kręgielni, trening

personalny, jak również wynajem boisk do squasha, badmintona czy stołów do tenisa
stołowego.
9. Usługi sportowe mogą być pobierane w ramach kart wystawców programów
honorowanych w SNG: Benefit Systems, OK System, Fit Profit.
10. W przypadku chęci skorzystania z zajęć grupowych należy dokonać rezerwacji zajęć
zgodnie z regulaminem zajęć grupowych SNG.
11. Za usługi sportowe należy wnieść opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem SNG.
12. Karnet „Active&Happy” nie podlega zwrotowi jak również nie może być przepisany na
rzecz innego posiadacza karty członkowskiej SNG.
13. Karnet Acitve&Happy” nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne usługi
z oferty Stacji Nowa Gdynia.
14. Zakupu karnetu można dokonać do 30.11.2019r.
15. Promocja obowiązuje do 31.12.2019r.

Stacja Nowa Gdynia, 18 października 2019r.

