
Zalakaros Kidness részvételi szabályzat 

 

 
A „Zalakaros Kidness” program a zalakarosi és a Zalakarosra látogató családok gyermek tagjai 
számára kidolgozott kampány, amelynek a lényege, hogy a gyermekek (1-14 éves korig) 
különböző előnyökhöz, kedvezményhez juthassanak az ún. kidness igazolvány birtokában. 
 
A kidness igazolvány a kampányban résztvevő szálláshelyektől díjmentesen igényelhető 
(résztvevő szálláshelyeket lásd: www.zalakaros.hu/kidness aloldalon listázva) a zalakarosi 
szálláshelyen történő foglalásokhoz. (A foglalásokkal kapcsolatban az az adott szálláshellyel 
szükséges egyeztetni.) Amennyiben a „Zalakaros Kidness!” kezdeményezésben résztvevő 
szálláshelyek valamelyikénél foglalja le szállását, kidness igazolványt igényelhet gyermekének 
(1-14 éves korig) az adott szálláshelytől. A szálláshely tájékoztatásul elküldi Önnek a vízjeles 
minta igazolványt, de az igazolvány tartalmát a www.zalakaros.hu/kidness oldalon is 
megtekintheti. A vízjeles igazolvány csak tájékoztatásul szolgál, az eredeti igazolványt a 
szállást nyújtó szálláshelyen veheti át érkezéskor. Az utalványt a szálláshelye érvényesíti 
aláírásával és pecsétjével. Ezt követően lehet a kidness előnyöket és kedvezményeket igénybe 
venni a kezdeményezésben részt vevő szolgáltatóknál a www.zalakaros.hu/kidness oldalon 
feltűntetett kondíciók szerint, az eredeti, érvényesített igazolvány felmutatásával.  
Az igazolvány a Zalakarosi Tourinform irodában 1-14 éves gyermekek részére megvásárolható. 
Ebben az esetben a Tourinform iroda hitelesíti pecsétjével az igazolványt. 
 
Az igazolvánnyal igénybe vehető előnyök, kedvezmények: 
 
A hitelesített  igazolvány felmutatásával a - Zalakarosi Fürdőre belépőjeggyel rendelkező - 
gyermekek (1-14 éves korig) 1 db garantált kidness karkötőt kapnak igazolványonként 1 
alkalommal (lsd igazolvány pecséthelye) a Zalakarosi Fürdő Zrt. pénztáránál 07.01- 08.31-ig. 
 
A nyári évszak kiemelt attrakciója, a Zobori Élménypark hullámvasútjának kipróbálása 1 
alkalommal. A hitelesített igazolvány felmutatásával - az élményparkba belépőjeggyel 
rendelkező - gyermekek (1-14 éves korig) 1 db hullámvasút jegyet kapnak igazolványonként 1 
alkalommal (lsd igazolvány pecséthelye) 07.01- 08.31-ig. 
 
A hitelesített igazolvány felmutatásával a gyermekek (1-14 éves korig) 1 gombóc Kidness fagyit 
kapnak a Szilágyi Cukrászdában vagy a No Sugar&Café-ban igazolványonként 1 alkalommal 
07.01-08.31-ig. 
 
Az egyéb kidness kedvezmények a www.zalakaros.hu/kidness oldalon kerülnek feltüntetésre, 
kedvezmények igénybevétele a hitelesített igazolvány felmutatásával lehetséges, az akcióban 
résztvevő szolgáltatóknál. A felhasználási feltételek és időszakok tehát szolgáltatónként 
különbözhetnek, ezért az igénybevétel feltételeiről, részleteiről mindig előzetesen 
tájékozódjon a www.zalakaros.hu/kidness oldalon. 
 
Az igazolványon feltűntetett kedvezmények más kedvezménnyel nem összevonhatók. Az 
igazolvány által igénybe vehető kedvezmények érvényességi ideje szolgáltatónként eltérő, 
ezekkel kapcsolatban a www.zalakaros.hu/kidness oldalon feltűntetettek az irányadók. A 
szolgáltatás minőségéért azon vállalkozás vállalja a felelősséget, amelynél az adott szolgáltatás 
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igénybe vétele megtörtént. Az esetleges reklamáció is az adott szolgáltatónál érvényesíthető. 
Az igazolvány és annak egyetlen eleme sem váltható be készpénzre. A szezonálisan működő 
szolgáltatóknál a beválthatóság a fentiektől eltér, ezért a szezonális nyitva tartása miatt a 
szolgáltatók hivatalos platformjain közzétett mindenkori nyitva tartás szerint használhatók fel.  
 
Kérjük a felhasználókat, hogy az utalvány felhasználása előtt minden esetben tájékozódjanak 
az adott szolgáltató nyitva tartásáról!  
 
Általános információk:  
Az utalvány kiállítója: Zalakarosi Turisztikai Egyesület  
Tel: +36 30 117 6328 
E-mail cím: marketing@zalakaros.hu 

Cím: 8749 Zalakaros, Alma utca 1. 
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