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Regulamin akcji Bilet na Zimowy 
Zimowy Narodowy 2015/2016 

 

1. Organizatorem akcji Bilet na Zimowy Narodowy („Akcja”) jest Testa Communications spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 

Warszawa, REGON: 015882327, NIP: 5213315374, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, 

zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000223067, 

reprezentowana przez Zarząd: Katarzynę Ziemską – Prezesa Zarządu („Organizator”).  

2. Organizatorem i pomysłodawcą imprezy Zimowy Narodowy („Projekt”), w ramach którego 

funkcjonuje Lodowisko oraz Górka Lodowa jest Testa Communications Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. 

3. Akcja trwa w terminie od 25.01.2016r. do wyczerpania puli promocyjnych pakietów, jednak nie 

dłużej niż do 27.02.2016r. 

4. Akcja polega na wprowadzeniu do sprzedaży specjalnych pakietów biletów w promocyjnych cenach: 

a. Bilet na Rewię na Lodzie – Kings on Ice. Tribute to Chopin w kategorii II (169zł) + Karnet 5 

wejść na Lodowisko A (poniedziałek – piątek) (65zł) – cena promocyjna 169zł 

b. Bilet na Rewię na Lodzie – Kings on Ice. Tribute to Chopin w kategorii III (139zł) + Karnet 5 

wejść na Lodowisko A (poniedziałek – piątek) (65zł) – cena promocyjna 139zł 

c. Bilet na Rewię na Lodzie – Kings on Ice. Tribute to Chopin w kategorii IV (79zł) + Karnet 1 

bilet na 3 zjazdy z Górki Lodowej (13zł) – cena promocyjna 79zł 

5. Wyżej wymienione pakiety dostępne są wyłącznie w kasach Zimowego Narodowego. Zakup biletów 

w innym miejscu (np. przez stronę https://bilety.zimowynarodowy.pl/ lub przez kanały 

dystrybutorów biletów – eBilet, eventim, Groupon – nie uprawnia do otrzymania pozostałej części 

pakietu ani dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

6. Zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Biletów, bilety i karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie, z 

wyłączeniem sytuacji wskazanych we wspominanym regulaminie. 

7. Zakup biletu przed rozpoczęciem akcji lub po jej zakończeniu nie uprawnia do otrzymania pozostałej 

części pakietu ani dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

8. Wszystkich uczestników obowiązują pozostałe regulaminy Zimowego Narodowego, w tym w 

szczególności: Regulamin Lodowiska, Regulamin Górki Lodowej oraz Regulamin Imprezy Masowej 

Kings on Ice, Tribute to Chopin. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu będą 

publikowane na stronie www.zimowynarodowy.pl 

10. Aktualny regulamin dostępny jest w kasach biletowych oraz na stronie www.zimowynarodowy.pl 

11. Skargi i uwagi dotyczące akcji można zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: 

infolinia@zimowynarodowy.pl  

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2016r. 
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