
 

 

 

 

LEŤTE S EMIRATES Z PRAHDY DO DUBAJE A ZÍSKEJTE ZDARMA VSTUPENKU 

DO VODNÍHO PARKU ATLANTIS AQUAVENTURE 

 

 

Pravidla: 

1. „Leťte s Emirates z Prahy do Dubaje a získejte zdarma vstupenku do vodního parku Atlantis 

Aquaventure“ pořádá společnost STUDENT AGENCY TRAVEL se sídlem nám. Svobody 17, 602 

00 Brno, IČ: 081 28 03 (dále jen „SAT“). 

 

2. Zákazníci, kteří si koupí způsobilý let (jak je definován níže), mohou získat vstupenku zdarma 

do vodního parku Atlantis Aquaventure (celodenní vstupenka), a to na základě podmínek 

uvedených níže a na základě podmínek parku Atlantis Aquaventure (dále jen „nabídka“). 

 

3. Abyste mohli využít nabídku, musíte si během prodejního období rezervovat a v plné výši 

uhradit na webových stránkách či na prodejně SAT zpáteční letenku na let provozovaný 

společností Emirates do konečného místa určení Dubaj (DXB) s odletem z Prahy, přičemž 

cesta musí být dokončena během cestovního období (dále jen „způsobilý let“). Zakoupené 

letenky musí být zpáteční. Nabídka se nevztahuje na jednosměrné letenky ani na letenky, 

jejichž konečným místem určení letu společnosti Emirates není Dubaj (přestup v Dubaji 

a/nebo letenky s mezipřistáním v Dubaji). 

 

4. Děti mladší 3 let mají vstup do parku Atlantis Aquaventure zdarma, přístupový kód od 

společnosti Emirates tudíž nedostávají. 

 

5. Prodejní období znamená období začínající v 9:00 CET dne 21. října 2019 a končící v 23:59 

CET dne 3. listopadu 2019. 

 

6. Cestovní období znamená období od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020 včetně (datum 

dokončení cesty). 

 

7. Přístupový kód nebude poskytován pro letenky vystavené pro odlet v datech 23. prosince 

2019 – 2. ledna 2020 včetně. 

 

8. Tato nabídka se vztahuje i na lety provozované společností flydubai na stejné trase 

zakoupené u společnosti Emirates s kódem prodávaným společností Emirates. 

 

9. Do 5 pracovních dnů od zakoupení způsobilého letu obdržíte od společnosti Emirates 

emailové potvrzení s jedinečným referenčním kódem pro vstup do parku Atlantis 

Aquaventure. 



 

10. Referenční kód je nutno vyměnit za jednodenní vstupenku označenou datem a časem na 

pokladně parku Atlantis Aquaventure v Atlantis The Palm v Dubaji. 

 

11. Každý jedinečný referenční kód opravňuje držitele k výměně za jednodenní vstupenku do 

parku Atlantis Aquaventure. 

 

12. Vstupenku zdarma do parku Atlantis Aquaventure lze využít pro vstup každý den od 10.00 do 

západu slunce. 

 

13. Provozní doba: otevřeno denně od 10.00 do západu slunce* (zavírací doba se mění 

v závislosti na ročním období) 

 

14. Místo a parkování: Vstup do vodního parku Aquaventure Waterpark je z Avenues. Parkování 

zdarma: Nasimi Beach 

 

15. Omezení dle věku a výšky: 

 

a. Bez doprovodu dospělé osoby mohou do parku Aquaventure vstupovat pouze děti 

starší 13 let 

b. Z důvodu zajištění bezpečnosti hostů je přístup na určité atrakce povolen pouze 

osobám vyšším než 1,2 m 

 

16. Všechny osoby vyšší než 1,2 m si musí mít vstupenku pro dospělé. 

 

17. Vstupenka zdarma do Atlantis Aquaventure nezahrnuje žádné další produkty, služby, 

dopravu, zábavu a/nebo občerstvení. 

 

18. Vstupenka na Atlantis Aquaventure získaná na základě této nabídky není směnitelná, 

převoditelná ani vratná, nemá finanční hodnotu, nelze ji kombinovat s jinou nabídkou a 

neplatí pro dříve zakoupené letenky. 

 

19. Využitím této nabídky souhlasíte s podmínkami parku Atlantis Aquaventure, které jsou 

k dispozici na webových stránkách Atlantis The Palm, a přijímáte je. 

 

20. Děti do 13 let věku musí být po celou dobu návštěvy parku Atlantis Aquaventure 

v doprovodu dospělé osoby. 

 

21. Pokud způsobilý let zrušíte, příslušný referenční kód Atlantis Aquaventure bez dalšího 

pozbývá platnosti. 

 

22. Společnost SAT ani Emirates nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za škody, ztráty, odpovědnost 

za zranění či nespokojenost, k nimž dojde nebo které utrpí osoba v důsledku uzavření nebo 

nevyužití nabídky z libovolného důvodu, kromě jiného včetně případu uzavření atrakce. Toto 

vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na odpovědnost za úmrtí či újmě na zdraví, k nimž 

dojde výhradně z důvodu nedbalosti na straně společnosti Emirates. 

 



23. Společnost Emirates ani SAT neodpovídá za ztrátu či poškození referenčního kódu či 

vstupenky do parku Atlantis Aquaventure ani za uzavření parku Atlantis Aquaventure nebo 

jeho prostor z jakéhokoliv důvodu. 

 

24. Využitím nabídky nejsou dané osobě propůjčena práva k případnému duševnímu vlastnictví 

vzniklému v souvislosti s nabídkou. Pokud to bude v dané situaci možné, budou podmínky, 

které jsou v některé jurisdikci neplatné, nahrazeny takovými platnými a vykonatelnými 

podmínkami, jejichž osoba bude co nejbližší obsahu příslušných neplatných nebo 

nevykonatelných podmínek. 

 

25. Společnost Emirates a SAT si vyhrazuje právo nabídku a/nebo tyto podmínky kdykoliv upravit 

či změnit. 

 

26. Tyto podmínky se řídí a budou vykládány dle dubajského práva a příslušných právních 

předpisů SAE a k řešení veškerých vzniklých sporů budou výhradně příslušné dubajské soudy. 

 

27. STUDENT AGENCY TRAVEL nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má právo 

konečného rozhodnutí ve všech záležitostech nabídky včetně jejího ukončení. STUDENT 

AGENCY TRAVEL je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu 

či nabídku zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na 

www.sa.cz/emirates. 

 

28. Tato pravidla jsou platná a účinná od 21.10.2019 


