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Regulamin produktu FASTPASS  

 

1. Fastpass jest produktem dodatkowym działającym tylko i wyłącznie w dzień zakupu razem z biletem 

całodziennym lub biletem sezonowym, Fastpass nie jest biletem, a dopłatą do biletu.  

2. Fastpass umożliwia wejście na wyznaczone atrakcje krótszą kolejką, nie oznacza jednak wejścia na 

urządzenie z całkowitym pominięciem kolejki. 

3. Fastpass dostępny jest w dwóch wariantach: jednorazowe wejście na każdą z wyznaczonych atrakcji 

lub brak limitu liczby wejść na każdą z wyznaczonych atrakcji.  

4. Bilet Fastpass działa tylko w dniu zakupu produktu fastpass. 

5. Bilet Fastpass jest biletem indywidualnym i może być wykorzystywany tylko przez jedną osobę.  

6. W przypadku złamania niniejszego regulaminu, obsługa parku może cofnąć wydany klientowi bilet 

fastpass, bez zwrotu jego wartości.   

7. Fastpass obejmuje następujące urządzenia: Bazyliszek, Legendia Flower, Diamond River, Dream 

Hunters Society, Lech Coaster oraz Dolina Jagi. 

8. Legendia zastrzega sobie możliwość wyłączenia któregokolwiek z wyżej wymienionych urządzeń  

z możliwości korzystania przy użyciu usługi Fast Pass w związku z ich czasowym wyłączeniem  

z oferty lub zatrzymaniem spowodowanym wystąpieniem siły wyższej. W związku z wyłączeniem 

któregokolwiek urządzenia cena dodatkowej usługi FastPass pozostaje niezmienna i zgodna  

z podaną w cenniku parku. W przypadku wyłączenia z działania jednego z powyższych urządzeń, 

klientowi nie przysługuje częściowy zwrot kosztów za zakup FastPassa.  

9. Urządzenia obsadzanie są osobami posiadającymi Fastpassy w następujący sposób:  

BAZYLISZEK – 1 wózek na 6 jest w całości przeznaczony dla klientów z zakupionym Fastpassem;  

DIAMOND RIVER – 3 miejsca w każdej łodzi są przeznaczone dla klientów z zakupionym 

Fastpassem; 

DREAM HUNTERS SOCIETY – co trzeci wózek jest w całości przeznaczony dla klientów z zakupionym  

Fastpassem; 
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LECH COASTER – 4 miejsca z 20 są przeznaczone dla klientów z zakupionym Fastpassem;  

LEGENDIA FLOWER – w zależności od liczby wykorzystanych gondol: 

  Z 6 gondol – 1 są w pełni przeznaczone dla klientów z zakupionym Fastpassem, 

  Z 10 gondol – 2 są w pełni przeznaczone dla klientów z zakupionym Fastpassem,  

  Z 14 i 20 gondol – 4 są  w pełni przeznaczone dla klientów z zakupionym Fastpassem,  

DOLINA JAGI – 1 gondola na 8 jest w całości przeznaczona dla klientów z zakupionym Fastpassem.   

10. Niniejszy regulamin obowiązuje wspólnie z Regulaminem Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka.  

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od 6. czerwca 2020.  

 


