
 
 

REGULAMIN PROMOCJI „KARTA MALUCHA” 

al. Rzeczypospolitej 14 lok 2.7/2, 02-972 Warszawa 

NIP 9512359453 | KRS 0000435717 | Regon 146274187 
www.fikolki.pl 

Infolinia: 500 200 200 
Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o. 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji Karta Malucha jest spółka Sale Zabaw Fikołki Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972 Warszawa, al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2), 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

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

Sądowego, pod numerem KRS 0000435717, o numerze REGON 146274187, o numerze NIP 

9512359453, (zwana dalej “FIKOŁKI”). 

2. Karta Malucha wydawana jest w Recepcji FIKOŁKI na podstawie wypełnionego przez Rodzica 

formularza rejestracyjnego, właścicielem wydanej karty są FIKOŁKI. 

§2 Zasady rejestracji 

1. Kartę Malucha otrzymuje Rodzic Dziecka w przedziale wiekowym 0-36 miesiące. Karta Malucha 

jest ważna od daty wydania do ukończenia przez Dziecko 36 miesięcy. 

2. Kartę Malucha otrzymuje Rodzic po 

a. uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego i podaniu danych: imię i nazwisko, data 

urodzenia Dziecka oraz imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu Rodzica. 

b. wniesieniu jednorazowej opłaty za wyrobienie Karty Malucha w Recepcji FIKOŁKI w 

wysokości 9,99 PLN. 

§3 Zasady promocji 

1. Karta Malucha uprawnia do bezpłatnej zabawy Dziecka w przedziale wiekowym od 0 do 24 

miesięcy na terenie FIKOŁKI. 

a. Dziecko (0 – 24 miesięcy) otrzymuje bezpłatny bilet wstępu po okazaniu Karty Malucha w 

Recepcji FIKOŁKI. 

2. Karta Malucha uprawnia do bezpłatnej zabawy Dziecka w przedziale wiekowym od 24 do 36 

miesięcy, pod warunkiem wizyty w FIKOŁKI w danym dniu ze starszym Dzieckiem w przedziale 

wiekowym od 3 do 11 lat i zakupie biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

a. Dziecko (24-36 miesięcy) otrzymuje bezpłatny bilet wstępu, jeżeli Rodzic zgłosi jego 

obecność w FIKOŁKI w czasie zakupu biletu dla starszego Dziecka. 

b. Dziecko (24-36 miesięcy) otrzymuje bezpłatny bilet wstępu po okazaniu Karty Malucha w 

Recepcji FIKOŁKI. 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Promocja Karta Malucha nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi w FIKOŁKI. 

2. Zagubienie Karty Malucha należy zgłosić w dowolnym oddziale Recepcji FIKOŁKI. Wydanie 

duplikatu Karty Malucha wiążę się z wniesieniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 PLN. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2022 i obowiązuje do odwołania. 

http://www.fikolki.pl/



