REGULAMIN KARNETÓW ELEKTRONICZNYCH K.S „KORONA”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Karnet abonamentowy jest dokumentem na okaziciela i pozwala na korzystanie z usług świadczonych
w obiektach – pływalni.
2. Karnet jest wielokrotnego użytku, można go wielokrotnie zasilać środkami finansowymi w wartości cen
będących w ofercie.
3. Karnet abonamentowy obowiązuje w obiekcie, w którym został zakupiony.
4. Karnet abonamentowy można spersonalizować (określić w systemie imię i nazwisko klienta).
5. Klient kupujący karnet uiszcza kaucję za wydanie karnetu w wysokości 20,00 zł, która podlega zwrotowi.
6. Ważność karnetu liczona jest od dnia zakupu.
7. Płatnośći za karnet dokonuje się tylko i wyłącznie gotówką w chwili zakupu.
8. Karnet wyraża określoną wartość w złotych, uprawniającą jego okaziciela do korzystania z usług,
do wysokości tej wartości, wg aktualnie obowiązującego cennika.
9. Koszt pobytu w obiekcie jest rozliczany poprzez pomniejszenie wartości środków finansowych
na wykupionym karnecie.
10. Wydanie duplikatu karnetu Klientowi, którego karnet uległ zniszczeniu lub zaginął następuje po uiszczeniu
opłaty w wysokości 20,00 zł za wydanie nowego karnetu, która podlega zwrotowi.
11. W ciągu trwającego terminu ważności posiadacz karnetu, powinien doładować karnet na jeden
z wybranych wariantów , wówczas kwota, która została na karnecie zostanie automatycznie dodana
do kwoty doładowania i będzie ją można wykorzystać w uaktualnionym terminie.
12. Nie zwraca się niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno
w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu ważności karnetu.
13. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w punkcie 11 środki, które pozostały
w ramach niewykorzystanego karnetu zostają „wyzerowane”.
14. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w punkcie 11 termin ważności karnetu nie zostaje
przedłużony.
15. Karnet wyzerowany lub nieaktywny można ponownie doładować środkami finansowymi zgodnie
z obowiązującym cennikiem.
16. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
17. Każdy klient przed zakupieniem karnetu zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KARNETÓW - „KARNET PŁYWALNIA”,
1. Z usługi karnet pływalnia, może korzystać więcej niż jedna osoba. Opłata będzie naliczana automatycznie za
każdą osobę oddzielnie w zależności od tego jaka taryfa danej osobie przysługuje (normalna czy ulgowa).
2. Przy każdorazowym skorzystaniu z karnetu pływalnia pobierana jest „z góry” stawka podstawowa
zdeklarowana przez klienta, 70 minut pobytu (łącznie z przebieraniem i suszeniem).
Po przekroczeniu zadeklarowanej stawki podstawowej pobierana jest dopłata za każdą rozpoczęte 5 minut
zgodnie z ustalonym cennikiem pływalni.
3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na karnecie pływalni, Klient zobowiązany
jest uregulować pozostałą należną kwotę gotówką w kasie przy rozliczeniu.
4. Za zgubienie lub uszkodzenie paska z miernikiem czasu pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości
30,00 zł.

