
 

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE  

„DĚTI ZA POLOVINU“ - AQUACENTRUM V HRADCI KRÁLOVÉ 

  platná od 1. 7. 2020  

 

Tato pravidla upravují zásady realizace marketingové akce s názvem „DĚTI ZA POLOVINU“ 
(dále jen Akce).  

1. ORGANIZÁTOR AKCE  
Organizátorem marketingové akce je Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková 
organizace, se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, IČ 64811069 (dále jen 
Organizátor). 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE  
Akce probíhá v Aquacentru Městských lázní v Hradci Králové (dále jen Aquacentrum) od 
1. 7. 2020 do odvolání, a to vždy v pátek od 14.00 hod. do zavíracích hodin.  

3. PODMÍNKY AKCE 
a) Akce se mohou účastnit pouze fyzické osoby od 1 roku (dále jen Účastníci), kteří uhradí vstup 

do Aquacentra z Městských lázní. Účastníkem Akce se stává dospělý návštěvník s dětmi do 15 
let, který si v době konání Akce uhradí plné vstupné do Aquacentra a tím získává nárok na 
50% slevu z ceny vstupného pro děti do 15 let. Maximální počet dětí na 1 dospělého pro tuto 
Akci je stanoven na 4. Akce platí pro všechny typy vstupného, tj. platí i pro majitele čipových 
hodinek. Sleva se vztahuje i na úhradu zlevněného vstupného červenými čipovými hodinkami. 

b) Akce se nemohou zúčastnit organizované skupiny, školy, sportovní kluby a oddíly, netýká se 
ani skupinového vstupného do Aquacentra, ani vstupu z 50m plaveckého bazénu. 

c) Akci nelze kombinovat s jinými slevami, tj. netýká se rodinného vstupného; účastníci si mohou 
zvolit, zda preferují výhodu Akce anebo ceníkovou slevu ve výši 10 % na rodinné vstupné.  

d) Účastník Akce je povinen si ihned zkontrolovat, že obdržel správnou cenu vstupného včetně 
slevy; opožděná reklamace nebude uznána.  

e) Organizátor si vyhrazuje právo během konání této Akce změnit pravidla nebo Akci z vážných 
důvodů omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho 
uveřejnění na internetových stránkách www.snhk.cz. V takovém případě nemají účastníci 
akce nárok na náhradu škody nebo jakýchkoliv nákladů, ani nárok na jakékoliv jiné plnění.  

f) V této Akci nedochází ke shromažďování a zpracování osobních údajů účastníků Akce.  
g) Na plnění nabízené v rámci Akce není právní nárok. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách 

souvisejících s Akcí rozhoduje s konečnou platností Organizátor. V případě porušení těchto 
Pravidel je Organizátor oprávněn Účastníkovi doúčtovat ceníkovou cenu vstupného. 

 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
Úplná pravidla Akce v aktuálním znění jsou po celou dobu trvání akce dostupná na www.snhk.cz 
a v prostorách Aquacentra.  

 

V Hradci Králové dne 23. 6. 2020 

 

 

http://www.snhk.cz/

