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1. KARNET jest formą wykupienia czasu wstępu na basen, zgodnie z obowiązującym

cennikiem , bez rezerwacji terminów z zastosowaniem regulaminu Phrlwalni*

2. Klient posiadający KARNET uprawniony jest do wykupu usług i reaIizacji ich w

określonym czasie.

3. Terminy ważności KARNETÓW:

- 600 minut , czas wykorzystania w ciągu 1 miesiąca

- 1200 minut - czas wykorzystania w ciągu 3 miesięcy

- 3000 minut - czas wykorzystania w ciągu 6 miesięcy

4. KARNET upoważnia do korzystania z usług oferowanych przez Pływalnie* w

godzinach otwarcia obiektu.

5. Zakup KARNETU świadczy o zapoznaniu się i akceptowaniu zisad niniejszego

regulaminu.

6. posiadanie KARNETU nie gwarantuje pierwszeństwa wejŚcia, ani miejsca na

obiekcie Pływalni*.

7. opłata za KARNET pobierana jest z góry podczas pierwszego wydania karnetu

Klientowi lub przy jego przedłużeniu. KARNET przed wydaniem jest inicjowany w

systemie obsługi klienta.

8. pływalnia* zastrzega sobie prawo odmowy Świadczenia usług na podstawie

KARNETU, który jest nieczytelny, uszkodzony lub zniszczony, o ile ww. zdarzenia

wystąpiły na skutek okoliczno ści, za które PŁYWALNlA * nie ponosi odpowiedzialnoŚci.

9. Na KARNET może wejść dowolna liczba osób. Opłata będzie naliczana

automatycznie za każdąosobę oddzielnie.

10. Na życzenie Klienta istnieje możliwość sprawdzenia aktualnej wartoŚci usług oraz

terminu uphywu ważności KARNETU - w kasie Pływalni* lub samodzielnie pod

c4finikiem przy kasie Pływalni*.

11. Dzieci do lat 10 mogą wejść na podstawie KARNETU jedynie pod opieką

pełnoletniego opiekunaz opłaconym wstępem na basen.

12. Nie ma możliwości zwrotu, zamiany zakupionego KARNETU, zwrotu w gotówce

niewykorzystanych zasobów na KARNE ClE orazłączenia wartości z kilku KARNETÓW.



13. Posiadacz KARNETU vlyraża zgodę na zmiany cennika w terminie waŻnoŚci

KARNETU, a także zmiany związane z wysokością stawkiVAT na Świadczone usługi.

14. KARNET należy wykorzystać w okresie jego ważności. Z końcem dnia, do którego

określono ważność KARNETU, system kasuje całąpozostałą na nim kwotę. Nie ma

możliwości wykorzystania KARNETU po upływie terminu jego ważności. Aby przedłużyĆ

termin ważności karnetu należy doładować KARNET nowymi minutami, jednak

najpóźniej na dzień przed uphywem ważności karnetu. W dniu utraĘ ważności KARNET

zostaje usunięty z systemu i nie ma możliwości dalszego jego przedłużania, a

zgromadzone i niewykorzystane środki przepadają. Odpowiedzialnym za piInowanie

terminu ważności karnetu jest wyłącznie jego posiadacz.

15. Podczas przestojów w funkcjonowaniu Pływalni* w przyczyn technologicznych,

okres ważności KARNETU jest przedłużany proporcjonalnie do ilości dni przestoju.

16. Koszt usługi na rzecz Klienta będzie rozliczany zgodnie z aktualnym cennikiem. Za

przekroczenie czasu wykorzystania z wybranej usługi będzie pobierana dodatkowa

opłata.

17. W przypadku wyczerpania środków na KARNEClE, pozostałą kwotę należności

posiadacz KARNETU jest obowiązany uiścić w kasie przy rozliczaniu pobytu na obiekcie.

18. KARNET jest przedłużany o czas trwania corocznej przerwy technologicznej

Pływalni*.

19. W przypadku zgubienia KARNETU Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

20. Każdego klienta korzystającego z KARNETU obowiązuje Regulamin Pływalni*.

21. Zmiany w regulaminie obowiązująod dnia 1 lutego 2022r.
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