ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОВ
Абонементи «СПА» та «Дорослий» поширюється виключно на одну особу.
Абонементи «Сімейний» поширюється виключно на двох осіб одночасно – на одну Дитину
(віком до 14 років) та одного Дорослого (віком від 18 років), який є Супроводжуючою
особою в контексті Публічної оферти від 30.04.2016 року. Абонент може бути використано
Дорослим одноособово. При використанні Дорослим Абонименту одноособово
вважається, що Послуга надана в повному обсязі.
Абонемент є іменним, оскільки може використовуватися лише держателем Абонементу.
Держатель Абонемента – це споживач, який придбав Абонемент у Операторів та заповнив
Розписку для абонементів.
Абонемент «Сімейний» оформлюється на Дорослого (віком від 18 років) Користувача та
може використовуватися лише Держателем Абонементу і Дитиною, що зазначається в
Розписці для абонементів.
Абонемент не підлягає передачі третім особам. У разі передачі Абонементу третім особам
Адміністрація Зони розваг та відпочинку Аквапарку «DREAM ISLAND» залишає за собою
право заблокувати дію Абонемента та/або призупинити надання Послуг.
Відповідальність за втрату Абонемента несе держатель Абонементу.
Власниками Абонементу є Оператори.
Діти (віком до 14 років) та/або Підлітки (віком від 14 до 18 років) мають право
скористатися Абонементом лише у супроводі дорослих (Супроводжуючих осіб).
Розписку за Дитину заповнює та підписує Дорослий (Супроводжуюча особа).
Супроводжуючою особою Дитини – може бути один з батьків (опікунів) Дитини чи інша
фізична особа віком від 18 років, яка отримала дозвіл від батьків (опікунів) Дитини
акцептувати Договір (публічної оферти) про надання послуг від 30 квітня 2016 р. від імені
такої Дитини для отримання Послуг згідно даного Додатку, шляхом заповнення та
підписання Розписки за Дитину, і несе повну відповідальність за життя та здоровя Дитини
під час отримання нею Послуг.
Супроводжуючою особою Підлітка – може бути один з батьків (опікунів) Підлітка чи інша
фізична особа віком від 18 років, що несе повну відповідальність за життя та здоровя
Підлітка під час отримання нею Послуг.
Абонемент не підлягає поверненню та/або грошовій компенсації, в тому числі за частково
невикористаний строк/обєм послуг.
Активація Абонементу здійснюється Держателем Абонементу на касах Зони розваг та
відпочинку аквапарку «DREAM ISLAND» при першому відвідуванні або за телефоном (044)
485-21-11 (12). В разі не здійснення Держателем Абонементу самостійно активації

протягом 14 календарних днів з дати придбання Держателем Абонементу, активація
Абонементу відбувається автоматично працівниками Операторів на 15-й календарний
день з дати продажу Операторами такого Абонементу.
Абонемент може бути використаний лише один раз на день шляхом обміну оригіналу
Абонементу в касі Зони розваг та відпочинку аквапарку «DREAM ISLAND» на електронний
браслет.
Для отримання електронного браслета Держатель Абонементу повинен предявити на касі
Зони розваг та відпочинку аквапарку «DREAM ISLAND» оригінал Абонементу та оригінал
особистого посвідчення особи з фотографією, виданого компетентним органом державної
виконавчої влади, що дозволяє ідентифікувати Держателя Абонемента.
Після закінчення отримання Послуг та відвідування Зони розваг та відпочинку аквапарку
«DREAM ISLAND» Користувач повертає на касах електронний браслет працівникам
Операторів, а у разі використання Ліміту також здійснює розрахунок за отримані
додаткові послуги на касі доплат.
В разі порушення Держателем Абонементу умов надання Послуг відповідно до даного
Додатка, Договору (публічної оферти) про надання послуг від 30 квітня 2016 р.. та/або
Правил відвідування Зони розваг та відпочинку аквапарку «DREAM ISLAND», Оператори
мають право заблокувати Абонемент такого Держателя Абонементу та припинити
подальше надання Послуг без відшкодування та/або будь-якої компенсації за
невикористаний строк/обєм послуг

