ZASADY REALIZACJI BONU TURYSTYCZNEGO
W RODZINNEJ STREFIE ZABAWY POWERLAND BIŁGORAJ
1. Za co można zapłacić Bonem Turystycznym?
W 2021 r. Bon Turystyczny można wykorzystać na zakup pakietów turystycznych, tj. bilet wstępu
do Rodzinnej Strefy Zabawy Powerland w Biłgoraju wraz z usługą gastronomiczną w postaci
talonu gastronomicznego.
Informacje dotyczące Talonu Gastronomicznego
 Każdy z talonów gastronomicznych ma wartość 20 zł.
 Talon gastronomiczny można wykorzystać tylko na zakup jedzenia przygotowywanego
na miejscu.
 Talonu gastronomicznego nie można wykorzystać na zakup napojów.
 Minimalna ilość talonów w kwocie 20 zł na usługę gastronomiczną wynosi 1.
 Istnieje możliwość zakupu większej ilości talonów gastronomicznych, które będzie można
wykorzystać w późniejszym terminie!

UWAGA! WAŻNE!
1. Nie ma możliwości płatności Bonem Turystycznym za samą usługę gastronomiczną!
2. Nie ma możliwości kupna samych biletów wstępu!
3. Nie ma możliwości płatności Bonem Turystycznym za inne usługi niż bilet wstępu
w ramach obowiązującego cennika indywidualnego wraz z talonem gastronomicznym!
4. Nie ma możliwości płatności Bonem Turystycznym za organizację wydarzeń
organizowanych w Powerland Biłgoraj (np. urodziny, mikołajki, warsztaty itp.)!

2. Na czym polega talon na usługę gastronomiczną doliczany do biletów
wstępu?
Warunkiem skorzystania z Bonu Turystycznego jest zakup biletów wstępu oraz usługi
gastronomicznej łącznie. Jest to podstawowy zestaw usług turystycznych, które stanowią
minimum do zrealizowania płatności bonem turystycznym.
Przykład: zakup biletów dla 4 osób za 90 zł (dwa bilety dla dzieci po 40 zł + dwa bilety po 5zł dla
osób dorosłych). Jako, że musimy doliczyć przynajmniej jeden talon na usługę gastronomiczną,
dodajemy do tego 1 talon na usługę gastronomiczną za 20 zł. Razem to 110 zł.

 W przypadku, gdy wartość Bonu Turystycznego jest niewystarczająca do pokrycia ceny,
różnicę można dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 Nie ma możliwości zapłaty talonem i otrzymania reszty w gotówce.

3. Jak zapłacić Bonem Turystycznym?
Płatność bonem jest możliwa pod warunkiem, że wcześniej bon został aktywowany.
Podczas aktywacji Bonu Turystycznego na adres mailowy podany w czasie rejestracji został
wysłany specjalny kod do płatności. Jest on niezbędny do dokonania płatności. Jeżeli nie można
znaleźć maila z kodem do płatności to... nic się nie stało :) proszę wejść na portal PUE ZUS
(wybierz zakładkę [Ogólny], a następnie [Polski Bon Turystyczny] i następnie [Mój Bon])
i stamtąd odczytać/przepisać sobie unikalny kod do płatności bonem.

4. Przed kasą są dostępne umowy, które należy wypełnić w odpowiednich
rubrykach i czytelnie podpisać.
Należy uzupełnić: imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna, PESEL Rodzica/Opiekuna, dane
kontaktowe, imię i nazwisko Dziecka, kod obsługi płatności.
UWAGA!
Prosimy o niewypełnianie rubryk z nazwą:
 kwota biletów,
 kwota talonów gastronomicznych,
 łączna kwota wymagana wpłata bonem turystycznym.
Wyżej wymienione rubryki zostaną wypełnione przez kasjera/kasjerkę!
Kasjer/kasjerka wprowadzi do systemu kod płatności (czyli indywidualny, 16 cyfrowy kod klienta)
oraz kwotę. Na numer telefonu klienta, podany przy aktywacji bonu, przyjdzie SMS z 6-cyfrowym
kodem do potwierdzeniem płatności, który należy podać kasjerowi/kasjerce.
Po wpisaniu kodu, płatność Bonem Turystycznym zostanie dokonana.

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ W TRAKCIE REALIZACJ BONÓW
TURYSTYCZNYCH
ŻYCZYMY BEZPIECZNEJ I UDANEJ ZABAWY

