
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI „SKIPASS ZA GROSZ” 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki promocji pod 
nazwą „Skipass za grosz” (zwanej dalej „Promocja”) i określa prawa oraz 
obowiązki jego Uczestników. 

2. Organizatorem Promocji jest P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka właściciel 
Ośrodka Narciarskiego Koszałkowo Wieżyca. 

3. Celem promocji jest popularyzacja przemieszczania się koleją na Kaszubach.  

4. Promocja trwać będzie przez cały sezon zimowy od dnia 01.02.2017 roku, jednak 

nie dłużej niż do 15.04.2017r. lub do wyczerpana puli biletów wjazdowych na 

wyciągi w liczbie 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) przeznaczonych do 

Promocji. 

5. Uczestnikiem promocji może zostać każda osoba pełnoletnia, a dzieci wyłącznie 

za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. 

6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup przez Uczestnika dowolnego 

biletu wjazdowego (skipass) na wyciągi wg standardowego cennika w dniu 

przejazdu pociągiem. 

7. Promocja polega na prawie do wymiany przez Uczestnika biletu kolejowego na 

przejazd do stacji Wieżyca lub Krzeszna na drugi bilet wjazdowy na wyciągi 

narciarskie (promocyjny) na terenie Ośrodka Narciarskiego Koszałkowo Wieżyca 

wg cen Promocji - określonych w § 13 Regulaminu. 

8. Bilet przyjazdowy kolejowy może być wymieniony na bilet wjazdowy na wyciągi 

narciarskie wyłącznie w tym samym dniu co przejazd pociągiem.  

9. Bilet wjazdowy na wyciągi narciarskie można będzie wykorzystać tylko do końca 

dnia jego wydania.  

10. Wartość przyjazdowego biletu kolejowego zbiorowego, w celu ustalenia 

przysługującej ilości biletów wjazdowych na wyciągi narciarskie, będzie dzielona 

przez liczbę osób dla której bilet został wydany.  

11. Przejazd na podstawie przyjazdowego biletu kolejowego, wymienianego na bilet 

wjazdowy, może odbywać się z dowolnego przystanku, wyłącznie do stacji 

Wieżyca lub stacji Krzeszna. Relacja przejazdu wraz z przystankiem docelowym 

umieszczana jest na bilecie, drukowanym z kasy fiskalnej w kasie biletowej lub u 

konduktora. 

12. Wymiana przyjazdowego biletu kolejowego na bilet wjazdowy może odbywać się 

wyłącznie w kasach biletowych na terenie Ośrodka Narciarskiego Koszałkowo 

Wieżyca.  

13. Wartość biletu kolejowego przyjazdowego zamieniana będzie na promocyjny 

bilet wjazdowy na wyciągi, według cen i zasady: 

a. Bilet kolejowy przyjazdowy do wartości 2,50 zł – 1 wjazd wyciągiem w 

cenie 1 grosz; 



b. Bilet kolejowy przyjazdowy do wartości 5,00 zł – 2 wjazdy wyciągiem w 

cenie 2 groszy; 

c. Bilet kolejowy przyjazdowy do wartości 7,50 zł – 3 wjazdy wyciągiem w 

cenie 3 groszy; 

d. Bilet kolejowy przyjazdowy powyżej wartości 7,50 zł – 4 wjazdy wyciągiem 

w cenie 4 groszy. 

14. Bilet przyjazdowy za przejazd pociągiem można wymienić tylko na bilet 

wjazdowy na wyciągi narciarskie. Bilet wjazdowy nie podlega zwrotowi. 

15. Bilety na przejazd pociągiem nie wymienione na bilety wjazdowe na wyciągi 

narciarskie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

16. Zasady przebywania i korzystania z Ośrodka Narciarskiego określa oddzielny  

Regulamin Ośrodka Narciarskiego, dostępny  na stronie www.wiezyca.pl oraz w 

biurze Ośrodka.  

17. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie: www.wiezyca.pl, w kasach 

Ośrodka Narciarskiego. 

18. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do 

niniejszego Regulaminu w każdym czasie w okresie trwania Promocji. Zmiany 

Regulaminu podane będą do wiadomości poprzez opublikowanie ich na stronach 

internetowych www.wiezyca.pl oraz umieszczenie informacji na terenie Ośrodka 

Narciarskiego Wieżyca Koszałkowo . 

19. Wszystkie  treści  zawarte  w  materiałach  reklamowo - promocyjnych  mają 

charakter  jedynie informacyjny, dodatkowy  w  stosunku  do  Regulaminu. 

Wiążące  są jedynie  postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

 

http://www.wiezyca.pl/

