
REGULAMIN PROMOCJI „-15% do łódzkiego ZOO i do Parku Trampolin JumpWorld Łódź” 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓ LNE 

1. Organizatorem Promocji jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,  

ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

KRS pod numerem 0000624225 oraz wspólnikami „DJUMP” Dorota Kierznikowicz, Jakub 

Smoliński Spółka Cywilna, z siedzibą 05-600 Lesznowola, ul. Wojska Polskiego 14b, NIP: 

7972062883, REGON: 367999746, prowadzących Park Trampolin JumpWorld w Łodzi przy 

ul. Widzewskiej 22, 92-308 Łódź 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „-15% do łódzkiego ZOO i do 

Parku Trampolin  JumpWorld Łódź” i jest dostępny pod adresem www.zoo.lodz.pl oraz na 

www.jumpworld.pl/lodz 

2. Promocja trwa od 10. 05. 2019 do 31. 12. 12. 2019. 

 

§ 2 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci, którzy w okresie jej trwania zakupią bilety 

indywidualne (normalne lub ulgowe) upoważniające do wstępu na teren Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Łodzi oraz klienci, którzy zakupią bilety do wstępu Parku Trampolin JumpWorld 

Łódź. 

 

2. Promocja polega na możliwości: 

- zakupu biletów wstępu do zoo (normalnych, lub ulgowych) uprawniających do 15% rabatu na 

zakup biletów indywidualnych w recepcji Parku Trampolin JumpWorld - jeden bilet z zoo uprawnia 

do zakupu jednego biletu zniżkowego do Parku Trampolin. 

- możliwości zakupu biletu wstępu do Parku Trampolin JumpWorld uprawniającego do 15% rabatu 

na zakup biletu do  zoo - jeden bilet z Parku Trampolin uprawnia do zakupu jednego biletu 

zniżkowego w zoo. 

3. Bilety uprawniające do zniżki posiadają pieczątki z napisem „-15%”. W celu uzyskania rabatu 

należy go przedstawić w kasie instytucji partnerskiej (bilety z zoo okazać w kasie Parku 

http://www.zoo.lodz.pl/
http://www.jumpworld.pl/lodz


Trampolin, bilety z Parku Trampolin okazać w kasie zoo). Warunkiem skorzystania ze zniżek jest 

pozostawienie biletów uprawniających do  rabatu w kasach obu instytucji. 

 

4. Promocja dotyczy wyłącznie biletów indywidualnych. Nie obowiązuje przy zakupie biletów 

rodzinnych oraz przy okazaniu Karty Dużej Rodziny i Miejskiej Karty Seniora 60+. Promocje nie 

łączą się. 

 

5. Biletu promocyjnego nie można zakupić za pomocą biletomatów oraz za pośrednictwem 

internetu. 

§ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 


