REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETU DO PARKU ŚLĄSKIEGO
W SEZONIE 2022

§1
1. „Bilet do Parku Śląskiego” zwany dalej „Biletem”, jest kartą wstępu, która uprawnia
jego posiadacza do jednorazowego wstępu do obiektów będących pod zarządem stron,
które zawarły stosowną umowę o współpracy w tym zakresie, tj. do:
a. Legendii – Śląskiego Wesołego Miasteczka – podmiot zarządzający: Śląskie Wesołe
Miasteczko sp. z o.o. z siedzibą w 41 – 501 Chorzów, Plac Atrakcji 1;
b. Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – podmiot zarządzający: Śląski Ogród
Zoologiczny – jednostka budżetowa Województwa Śląskiego z siedzibą
w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka nr 7;
c. Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”- podmiot zarządzający:
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z siedzibą w 41 – 500
Chorzów, ul. Parkowa 25;
d. Kolei Linowej „Elka”- podmiot zarządzający: Park Śląski S.A. z siedzibą w 41 – 501
Chorzów, Aleja Różana 2;
e. Stadion Śląski – podmiot zarządzający: Stadion Śląski sp. z o.o. z siedzibą w 40-029
Katowice, ul. Reymonta 24/203
2. Bilet uprawnia do skorzystania z atrakcji obiektów wskazanych w ust. 1 pkt. a – e w
następującym zakresie:
a. Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko – możliwość skorzystania z atrakcji ujętych
w podstawowym bilecie wstępu do obiektu zgodnie z regulaminem obiektu
(wyłączeniu podlegają wejścia na wydarzenia specjalne/okazjonalne organizowane
na obiekcie);
b. Śląski Ogród Zoologiczny – zwiedzanie obiektu zgodnie z regulaminem obiektu;
c. Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – zwiedzanie obiektu
zgodnie z regulaminem obiektu (wyłączeniu podlegają wejścia na wydarzenia
specjalne/okazjonalne organizowane na obiekcie);
d. Kolei Linowej „Elka” – możliwość przejazdu w jedną stronę (wyłączeniu podlegają
przejazdy okazjonalne np. przejazdy nocne, Noc Świętojańską);
e. Stadion Śląski – zwiedzanie obiektu zgodnie z regulaminem obiektu oraz
regulaminem zwiedzania.

§2
1. Bilet zostaje wprowadzony w dwóch wersjach:
a. Bilet

Indywidualny

(dla

jednej

osoby)

uprawniający

jego

posiadacza

do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów określonych w § 1;
b. Bilet Rodzinny uprawniający do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów
określonych w § 1 dla czterech osób (dwie osoby dorosłe + dwie osoby
niepełnoletnie).
2. Bilet Rodzinny upoważnia 4 osoby do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów
określonych w § 1, przy czym uprawnienie to przysługuje osobom w ramach jednej
rodziny w ilości - 2 osoby dorosłe oraz 2 dzieci przy jednorazowym i łącznym wejściu
przez te osoby na dany obiekt. Na potrzeby regulaminu przez dziecko należy
rozumieć́ osobę̨, która w chwili zakupu Biletu Rodzinnego nie ukończyła 18 roku
życia. Wiek dziecka zostaje zweryfikowany na podstawie legitymacji uczniowskiej lub
innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. Każdy Bilet jest biletem imiennym i ważny jest wyłącznie wraz z okazaniem dowodu
tożsamości jego posiadacza.
4. Ustala się cenę za Bilety w wysokości:
a. 170,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt a powyżej;
b. 390,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt b powyżej.
5. Bilety dostępne są w sprzedaży od 1 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r.
6. Zakupu Biletów można dokonać:
a. za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie: http://sklep.parkslaski.pl
z możliwością wysyłki (za dodatkową opłatą) lub z odbiorem własnym w kasie
budynku dyrekcji Parku Śląskiego mieszczącej się przy Alei Różanej 2 w Chorzowie
(od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00), na zasadach określonych
w regulaminie sklepu internetowego;
b. w kasie budynku dyrekcji Parku Śląskiego mieszczącej się przy Alei Różanej 2
w Chorzowie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00,
c. na stacjach Kolejki Linowej „Elka” – w soboty oraz niedziele – sprzedaż będzie
prowadzona na obydwóch stacjach, w tygodniu na Stacji „Stadion Śląski”, zgodnie
z godzinami otwarcia kasy.
d. w Punkcie Parkowej Informacji mieszącym się przy placu przed bramą Śląskiego
Ogrodu Zoologicznego w tygodniu roboczym oraz w weekendy, zgodnie z
godzinami otwarcia.

7. Bilet upoważnia do wstępu do obiektów określonych w § 1 od momentu zakupu Biletu
do dnia 31 października 2022 r., z uwzględnieniem szczegółowych dni i godzin
otwarcia obiektów, o których informację można uzyskać bezpośrednio w obiektach
oraz na ich stronach internetowych:
a. Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko – www.legendia.pl
b. Śląski Ogród Zoologiczny – slaskiezoo.pl
c. Muzeum: „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – www.muzeumgpechorzow.pl
d. Kolej Linowa „Elka” – elka.parkslaski.pl
e. Stadion Śląski – https://stadionslaski.pl/wydarzenie/zwiedzanie-stadionu-slaskiego
8. Bilet zakupiony na dany sezon może zostać wykorzystany wyłącznie w okresie
wskazanym w ust. 7 powyżej – uprawnienia wynikające z Biletu nie przechodzą
na kolejne lata/sezony.
9. Nie skorzystanie z wszystkich atrakcji obiektów określonych w §1 objętych Biletem,
nie uprawnia do żądania zwrotu części ceny jego zakupu w niewykorzystanym
zakresie.

§ 3.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 r.

