Informacja dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej w związku z akcją rabatową
„Wisła, Ustroń... zostaję dłużej – dostaję więcej”
Regulamin akcji:
1. Organizatorami akcji „Wisła, Ustroń … zostaję dłużej - dostaję więcej” są Gmina
Wisła i Miasto Ustroń.
2. Akcja skierowana jest do osób fizycznych lub grup, które przebywają w Wiśle lub
Ustroniu dłużej niż dobę, korzystają z miejsc noclegowych w ośrodkach
zlokalizowanych na terenie Wisły lub Ustronia oraz uiściły opłatę miejscową lub
opłatę uzdrowiskową. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z rabatów na
wybrane atrakcje jest niniejsza karta rabatowa.
3. Osoba, dla której jest wydawana karta rabatowa jest zobowiązana do podania
swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail (o ile taki posiada), nazwę województwa,
z którego przyjechała oraz informacji o liczbie osób, jeżeli jest to pobyt grupowy.
4. Karta rabatowa jest ważna w okresie pobytu, za który wniesiona została opłata
miejscowa lub uzdrowiskowa.
5. W przypadku pobytu grupowego karta rabatowa jest wydawana dla danej grupy
i uprawnia do korzystania z rabatów wszystkich członków tej grupy.
6. W przypadku grupy większej niż 6 osób może być wydana większa ilość kart
upoważniających do przejazdu Kolejami Śląskimi by suma kuponów na przejazdy
równa była liczebności grupy.
7. Rabatem objęte są usługi i bilety wskazane na karcie rabatowej. W okresie ważności
karty rabatowej z usług i biletów objętych rabatem można korzystać wielokrotnie (nie
dotyczy przejazdów Kolejami Śląskimi).
8. Rabaty z karty rabatowej nie sumują się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi
dodatkowo przez podmioty oferujące atrakcje wskazane w karcie rabatowej.
9. Rabaty ujęte w karcie rabatowej nie dotyczą biletów wstępu na ewentualne imprezy
i wydarzenia specjalne organizowane dodatkowo przez podmioty oferujące atrakcje
turystyczne objęte rabatem.
10. Posiadanie karty rabatowej nie jest równoznaczne z rezerwacją wybranej atrakcji.
11. Akcja obowiązuje w okresie od 01.07.2019 do 31.03.2020 r.
Otrzymanie karty rabatowej przez osobę, która uiściła opłatę uzdrowiskową jest również
możliwe w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w pok. 24 na
I piętrze pod warunkiem okazania dowodu uiszczenia opłaty uzdrowiskowej.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu akcji oraz Zasadami
współpracy Miasta Ustroń z inkasentami opłaty uzdrowiskowej oraz oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Ustroń w ramach
akcji rabatowej „Wisła, Ustroń… zostaję dłużej – dostaję więcej.” Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik do niniejszej informacji.

