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K letence do Dubaje vstupenka do Dubai Parks and Resorts 

 

1. Platí pro letenky zakoupené v období 29.6. 2017 - 28. 7. 2017, pro odlety a návraty 

do 30. 9. 2017. 

 

2. Platí pouze pro lety do Dubaje s odletem z Prahy nebo Vídně. (neplatí pro 

stopovery v Dubaji). 

 

3. Platnost vstupenky je do 30. 9. 2017. Rezervace vstupenky do Dubai Parks & 

Resorts musí být provedena ve výše uvedených a měla by být vyžádána nejméně 96 

hodin před příjezdem. 

 

4. Vstupenky opravňují návštěvníky k jednodennímu vstupu do některého ze zábavních 

parků  Dubai Parks and Resorts (LEGOLAND DUBAI nebo LEGOLAND 

WATERPARK nebo MOTIONGATE DUBAI nebo BOLLYWOOD PARKS 

DUBAI) Dubai Parks & Resort. a nezahrnuje další produkty, služby, zábavu nebo jídlo 

a nápoje. 

 

5. Vstupenky jsou platné pouze na rezervovaný termín, není možná změna na jiný 

termín. 

 

6. Vstupenky jsou nepřenostné. 

 

7. V případě storna letenky není možné vstupenku využít, neplatí pro skupinové letenky, 

blokové dealy a cross-border selling. 

 

8. Neplatí pro infanty. Děti mladší 2 let nemají na vstupenku nárok, vstup mají zdarma v 

doprovodu rodičů. Děti do 12 let pouze v doprovodu rodičů. 

 

9. Doprava do zábavního parku není v ceně.  

 

10. Vstupenky budou zaslány na email cestujícího. 

 

11. Pro získání vstupenky je nutné kontaktovat zaměstnance STUDENT AGENCY 

na emailu jitka.gajdosova@studentagency.cz. 

 

12. V případě storna letenky propadá platnost vstupenky. V případě sotrna je nutno 

nás informovat o zrušené letenky na emailu jitka.gajdosova@studentagency.cz. 

 

13. Neplatí pro zaměstnance STUDENT AGENCY a jejich rodinné příslušníky. 
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14. Klienti souhlasí dále se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen 

„údaje“) do databáze společnosti STUDENT AGENCY jakožto správce (dále jen 

„Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro 

marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání 

informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání 

obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 

Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto 

údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 

zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas 

může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k 

osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných 

osobních údajů, jejich likvidaci, atd. 

 

15. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a 

případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se 

sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. 

 

16. Tato pravidla jsou platná a účinná od 29. 6. 2017. 


