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Regulamin promocji „Leć do Oslo i Wenecji, parkuj za 1 zł”  
organizowanej przez Port Lotniczy „Rzeszów- Jasionka” Sp. z o.o. 

  
I Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Leć do Oslo i Wenecji, parkuj za 1 zł” w Porcie 
Lotniczym „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o., której organizatorem jest Port Lotniczy Rzeszów-
Jasionka” Sp. z o.o. Regulamin promocji dostępny jest na: stronie www.rzeszowairport.pl, 
Punkcie Obsługi Pasażera oraz biurach podróży. 
 

II Definicje 
Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 
Korzystający z Parkingu – najemca Miejsca Parkingowego, będący właścicielem lub 
posiadaczem Pojazdu, który wjechał Pojazdem na Parking;  
Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów;  
Parking – teren wyznaczony do parkowania Pojazdów, będący odpłatnym parkingiem 
niestrzeżonym, monitorowanym, przeznaczony wyłącznie dla pasażerów (osób fizycznych); 
zlokalizowany w północnej części terminala pasażerskiego Portu Lotniczego „Rzeszów-
Jasionka” Sp. z o.o.; 
Bilet lotniczy – dokument umożliwiający odbycie podróży samolotem przez wskazaną/e na 
bilecie osobę/y na określonej trasie i w określonym terminie. Umożliwia w ramach swojej 
ważności zabranie przysługującego bezpłatnego limitu bagażu. 
Pojazd – silnikowy środek transportu; 
Promocja – obniżenie opłaty za pozostawienie samochodu na parkingu Portu Lotniczego 
„Rzeszów – Jasionka” na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w niniejszym 
regulaminie promocji 
Punkt Obsługi Pasażera - punkt informacji realizujący bilety parkingowe w czasie trwania 
akcji w godzinach pracy punktu od godz. 8:00 do godz. 20:00 w dniach od poniedziałku do 
niedzieli; 
Regulamin – treść niniejszego dokumentu; 
Reklamacja – wyrażenie przez klienta niezadowolenia z Usług Portu świadczonych przez 
Port; 
Spółka - Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., z siedzibą 36-002 Jasionka 942, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS: 0000296055, NIP: 5170240616, REGON: 180288180, z kapitałem 
zakładowym w wysokości: 530.122.500,00 zł; 

 

III Zasady ogólne promocji 

1. Promocja dotyczy pozostawienia pojazdu na parkingu dla osób podróżujących z 
Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” na trasach oferowanych przez przewoźników 
Wizz Air na kierunku Oslo - Sandefjord Torp oraz PLL LOT na kierunku Wenecja – 
Marco Polo. 

2. Uczestnik biorący udział w promocji, potwierdza, że zapoznał się i akceptuje 
Regulaminem Promocji oraz Regulamin Parkingu Niestrzeżonego Portu Lotniczego 
„Rzeszów – Jasionka”. 

3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 15.06.2022 do 30.06.2022 r. 
4. Warunkiem skorzystania z obniżonej stawki za parking jest: 

a. dokonanie zakupu biletu lotniczego określonego w ust. 1 w czasie trwania 
promocji; 

b. zgłoszenie się do Punktu Obsługi Pasażera oraz okazanie potwierdzenia 
zakupu biletu lotniczego z wylotem z Rzeszowa w terminie zakupu 
wskazanym ust. 3 niniejszego regulaminu.  
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c. przekazanie i zdanie biletu wjazdowego, uiszczenia opłaty w wysokości 1 zł 
(słownie: jeden złoty) w formie gotówkowej lub bezgotówkowej; 

d. po spełnieniu powyższych warunków punktu od 4 a. do 4 c. włącznie, 
uczestnik promocji otrzyma bilet, uprawniający go do wyjazdu z terenu 
parkingu. 

5. Każde zakupione miejsce parkingowe dotyczy pojedynczego postoju, który od 
momentu zatrzymania się w oznaczonym miejscu trwa do 15-stu dni. Ostatnim dniem 
postoju jest ostatni dzień 2022 roku. 

6. Każde opuszczenie parkingu w czasie trwania postoju wyklucza możliwość 
skorzystania z Promocji. 

7. Uczestnik promocji uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z Promocji po 
spełnieniu wszystkich jej warunków określonych w niniejszym regulaminie. 

8. Na jeden bilet lotniczy przypada jedno miejsce parkingowe. 
9. Bilet wyjazdowy przysługuje wyłącznie uczestnikowi promocji spełniającemu warunki 

niniejszego regulaminu i nie może on zostać przekazany na rzecz osób trzecich.  

IV Formy płatności 

Uiszczenie opłaty w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) odbywa się po pozytywnym 
przejściu weryfikacji, na podstawie paragonu fiskalnego. Dopuszcza się następujące formy 
płatności: gotówką lub bezgotówkowo przy wykorzystaniu: karty płatniczej, karty bankowej, 
karty kredytowej, karty debetowej, zbliżeniowo, „blik” akceptowanej przez Port.  

V Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres 
reklamacje@rzeszowairport.pl. 

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich 
rozpatrzenia Port poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka 
komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia. 

3. Port będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika promocji zgłaszającego reklamację 
wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną.  

VI Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.rzeszowairport.pl, 
w Punkcie Obsługi Pasażera w godzinach pracy Punktu. 

2. Port zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Promocji, o ile nie 
narusza to praw nabytych przez Uczestników.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 


