
REGULATIONS OF FLYSPOT „ ALL INCLUSIVE PLAYGROUND 5 H" PROMOTION 

 

  

1. The promotion “All Inclusive PLAYGROUND 5H” (the ‘Promotion’) is 

organized by AEROTUNEL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

Sp.kom., with its registered seat in Warsaw, 00-090, Al. Solidarności 75/26, 

registered in the register of entrepreneurs kept by the District Court for the 

capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Economic Department of the 

National Court Register under KRS no 0000587608, NIP: 5252533508 

(‘FlySpot’).  

2. The time which is purchased with this promotion can be used only by 

children aged 6 to 12.  

3. Promotion is valid from 1st of October 2018 to 31th of December 2020. 

4. The subject of promotion is the package of 5 flying hours in the tunnel 

along with teaching the child to fly by an instructor, 5 dinners and 

Playground materials set. 

5. The package costs € 2.250/9699 zł, which means you pay for 5 hours and 

got extra 30 minutes (coaching included). 

6. The package can be used within 6 months from the date of first usage and 

it is not possible to extend the validity of the package.  

7. One person can purchase up to 5 packages.  

8. The purchased tunnel time can be used in Flyspot tunnels in Warsaw and 

Katowice. When making a reservation at available time in the system 

please make sure you agreed the timing with an instructor. 

9. Personal data of the Participant shall be processed according to the 

provisions of applicable law and only for the purposes of the Promotion. 

Controller of the personal data shall be Aerotunel Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością Sp. kom. with its registered seat in Warsaw, 00-090, Al. 

Solidarności 75/26. Provision of personal data is voluntary. The Participant 

has a right to access the data and correct them. 

10. The Promotion shall be governed by the provisions of Polish law. 



REGULAMIN PROMOCJI “ALL INCLUSIVE PLAYGROUND 5H” FLYSPOT  

 

  

1. Promocja „Flyspot Playground 5h”, dalej nazywana ‘Promocją’, jest organizowana przez 

AEROTUNEL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 00-090, 

Al. Solidarności 75/26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508, e-mail: recepcja@flyspot.com 

(‘Flyspot’) 

2. Czas zakupiony w ramach tej promocji może być wykorzystany tylko przez dzieci w wieku od 6 do 

12 lat. Promocja obowiązuje od 1.10.2018 do 31.12.2020r. 

3. Przedmiotem promocji jest pakiet 5 godzin czasu tunelowego dla dziecka wraz z coachingiem 

instruktora, a także pakiet 5 obiadów i  zestaw materiałów Flyspot Playground.   

4. Koszt pakietu to € 2.250/ 9699 zł, co oznacza, że płacisz za 5 godzin i masz dodatkowe 30 minut 

(w tym coaching). 

5.     Pakiet może być wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia i nie jest możliwe 

przedłużenie ważności pakietu. 

6.    Jedna osoba może kupić maksymalnie 5 pakietów.  

7. Zakupiony czas tunelowy może być wykorzystany zarówno w tunelu aerodynamicznym Flyspot w 

Warszawie, jak i w  Katowicach. Przed rezerwacją czasu dostępnego w systemie prosimy o 

uzgodnienie rezerwacji z instruktorem. 

8.   Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i 

wyłącznie do celów Promocji. Administratorem danych osobowych będzie Aerotunel Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. kom. z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 

75/26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo dostępu do danych i 

ich poprawiania. 

9.  Promocja podlega przepisom prawa polskiego. 


