
KARTA STAŁEGO KLIENTA – jak to działa?

1. Zapoznaj się z regulaminem KSK i wypełnij formularz zgłoszeniowy w recepcji Parku17.
2. Odbierz KSK - zbieraj punkty za zakupione produkty i usługi.
3. KSK miej zawsze przy sobie – szybko i sprawnie uzbierasz punkty, które wymienisz na nagrody.

REGULAMIN PROGRAMU „KARTA STAŁEGO KLIENTA”

1. Organizatorem programu o nazwie „KARTA STAŁEGO KLIENTA”, zwanego dalej „KSK” jest frma Park17 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 17, zwana dalej Park17.
2. Program KSK skierowany jest do pełnoletnich Klientów Parku17 zwanych dalej „Uczestnikami”, którzy wypełnią 
formularz zgłoszeniowy i odbiorą Kartę Stałego Klienta.
3. KSK to program powstały w celu nagradzania Uczestników za korzystanie z usług i produktów oferowanych przez 
Park17, a udział w nim jest dobrowolny.
4. Zasady nagradzania oraz prawa i obowiązki Uczestników zostały określone w niniejszym regulaminie, który stanowi 
podstawę funkcjonowania programu KSK.
5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego KSK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz wszystkich innych regulaminów obowiązujących w Parku17.
6. Czas obowiązywania programu KSK nie został określony. Park17 zastrzega sobie możliwość zakończenia programu w 
dowolnym czasie i zmiany obowiązujących zasad.
7. W ramach programu KSK Uczestnik gromadzi punkty za zakupione produkty i usługi.
8. Lista produktów i usług wraz z przysługującymi za nie punktami została wymieniona w Załączniku nr 1.
9. Zebrane punkty Uczestnik może wymienić na produkty i usługi zwane Nagrodami, które  wymienione zostały w 
Załączniku nr 1.
10. Zebrane na KSK punkty nie podlegają wymianie na gotówkę, jak i nie mogą być przenoszone pomiędzy kartami 
Uczestników czy odsprzedawane.
11. Aby uzyskać punkty za zakupione produkty czy usługi Uczestnik jest zobowiązany do okazania KSK lub poinformowania o 
fakcie posiadania KSK pracownika Parku17 przed dokonaną transakcją.
12. Pracownik Organizatora nie ma obowiązku dopytywania Uczestnika o kwestę posiadania KSK.
13. Punkty za opłacone transakcje internetowe mogą zostać doliczone do KSK tylko w recepcji Parku17 pod warunkiem 
poinformowania o chęci dopisania punktów pracownika Organizatora przed odebraniem paragonu za zrealizowaną 
transakcję.
14. Aby odebrać Nagrodę za zebrane punkty należy nie tylko posiadać konieczną do odbioru ilość punktów, ale również speł-
niać ewentualne inne wymogi konieczne do nabycia Nagrody (np. Kartę Rodziny 3+ do biletu wstępu)
15. Ilość punktów zebranych na KSK, jak i historię wykorzystanych punktów można sprawdzić w recepcji Parku17.
16. Organizator nie wydaje potwierdzenia do wykorzystanych puntów w formie pisemnej czy w formie wydruku.
17. Reklamacje związane z  KSK można składać elektronicznie na adres biuro@park17.pl. Organizator zobowiązuje się do ich 
rozpatrzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
18. Aktualna treść regulaminu KSK dostępna jest na stronie www.park17.pl
19. Zmiany Regulaminu KSK obowiązują od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora 
www.park17.  p  l
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Karty Stałego Klienta
Lista produktów i usług, za które posiadacz KSK otrzymuje punkty wraz z liczbą punktów, za które posiadacz KSK może 
odebrać nagrodę.

Produkt / usługa Cena 
bruto

Punkty Cena nagrody
w punktach

Produkt / usługa Cena bruto Punkty Cena nagrody w 
punktach

Bilet.bez limitu 80 zł 80 800 Bilet.wstepu przez internet 60 
minut

22 zł 22 - - - 

Bilet.wstępu 60 minut 25 zł 25 250 Bilet.wstepu przez internet 120 
minut

37 zł 37 - - - 

Bilet.wstępu 120 minut 40 zł 40 400 Bilet.wstepu przez internet 
Rodzina 3+

18 zł 18 - - - 

Bilet.wstępu Rodzina 3+ 18 zł 18 180 Bilet.wstępu przez internet 
Rodzina 3+ 120 minut

33 zł 33 - - - 

Bilet.wstepu Rodzina 3 + 120 minut 33 zł 33 330 LASERPARK 1 wejście 16 zł 16 160

Bilet.wstępu – ulga NP 18 zł 18 180 LASERPARK 1 wejście promocja 12 zł 12 - - - 

Bilet.wstępu – ulga NP 120 33 zł 33 330 LASERPARK 1 wejście - Solenizant 12 zł 12 - - - 

Bilet.wstępu 10-15 
poniedziałek-piątek

25 zł 25 250 Karnet 5 wejść 100 zł 50 - - - 

Bilet. 1+1 KZ 25 zł 25 250 Karnet 10 wejść 190 zł 90 - - - 

Bilet.wstępu 60 minut - Solenizant 12,5 zł 12 - - - Karnet 20 wejść 350 zł 150 - - - 

Bilet.wstępu 120 minut - Solenizant 20 zł 20 - - - Karnet Fitness 99 zł 50 - - - 

Bilet.wstępu ostatnia godzina 50% 12,5 zł 12 150 Skarpety antypoślizgowe 5 zł 2 100 pkt / para

Bilet.wstępu Akro 5-8lat 25 zł 25 250 Hot-dog 5 zł 2 100 pkt / szt.

Bilet.wstępu Akro 9-14lat 25 zł 25 250 Wszystkie kawy i herbaty  - - - 2 150 pkt / szt.

Bilet.wstępu AKRO+1 80 zł 80 800 Wszystkie wody, soki i napoje - - - 2 - - - 

Bilet.wstępu AKRO+2 120 zł 120 1200 Wszystkie lody, słodycze i przekąski
 (z wyłączeniem owoców)

- - - 2 - - - 

Bilet wstępu PARKOUR 25 zł 25 250

Usługa.zajęcia Fitness 25 zł 25 250

Bilet 180 U 25 zł 25 - - - 
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