
REGULAMIN PŁATNOŚCI BONEM TURYSTYCZNYM (do 31-go marca 2023 r.).

1. Zgodnie z rozporządzeniem o Polskim Bonie Turystycznym, warunkiem koniecznym, aby skorzystać z bonu jest jednoczesny
zakup biletów wstępu oraz usługi dodatkowej. Jest to podstawowy zestaw usług turystycznych, które stanowią minimum do
zrealizowania płatności bonem turystycznym. Oczywiście w zestawie zakupionych biletów musi znaleźć się bilet dla dziecka,
którego bon dotyczy.
EDU Alicja Kurek do biletu uprawniającego do wejścia do bawialni Kids Arena, jako usługę dodatkową proponuje usługę
gastronomiczną w Restauracji Sferycznej na którą sprzedawany jest osobny talon. Jest to talon, który można wymienić na
butelkę wody o pojemności 0,5 litra w Restauracji Sferycznej na terenie obiektu w dniu zakupu. Każdy sprzedany talon ma
wartość 2,00 zł.

2. Bon turystyczny można zrealizować w kasach Parku Rozrywki Kids Arena kupując dowolny bilet zawarty w cenniku. Bon
turystyczny można zrealizować tylko na miejscu (stacjonarnie).

3. Przy płatności za pobyt w w Bawialni Kids Arena bonem należy podać ilość biletów wstępu oraz ilość talonów na usługę
gastronomiczną, którą chce się kupić, a następnie podyktować obsługującej osobie unikalny kod do płatności (otrzymany z ZUS
przy aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego).

3. Osoba przyjmująca płatność wprowadzi do systemu podany kod płatności oraz kwotę. Na numer telefonu, który podany został
przy aktywacji bonu, przyjdzie SMS z informacjami: jaka kwota zostanie pobrana oraz jaki podmiot chce ją pobrać. Jeżeli
wszystko będzie się zgadzało, należy podać otrzymany kod, który również znajdą Państwo w treści SMS-a.

4. Po wprowadzeniu kodu z SMS-a przez kasjera i potwierdzeniu płatności bonem turystycznym przez system otrzymacie
Państwo paragon, wraz z biletem wstępu.

5. Cała procedura chwilę zajmuje, dlatego w celu przyśpieszenia transakcji, prosimy, aby wcześniej przygotować 16-cyfrowy kod
otrzymany z ZUS. Ważne też, aby mieć przy sobie telefon z numerem, który został podany podczas rejestracji w systemie PUE
ZUS, ponieważ na ten numer przyjdą SMS-y z kodami potrzebnymi do zrealizowania płatności bonem.

6. W sytuacji gdy kwota transakcji przekroczy wartość bonu turystycznego, różnicę można dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

7. Usługa gastronomiczna realizowana jest w Restauracji Sferycznej. Talon o wartości 2,00 zł do wykorzystania w celu wymiany
na wodę o pojemności 0,5 litra w restauracji. Talony na usługę gastronomiczną trzeba wykorzystać w dniu zakupu. Należy
pamiętać również, że talony są niepodzielne tzn.:

• nie ma możliwości zapłaty talonem i otrzymania reszty w gotówce,
• talony na usługę gastronomiczną można zakupić jedynie podczas zakupu biletów wejściowych (podczas płatności bonem),
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