
 

 

 

REGULAMIN   

KORZYSTANIA Z  KART ABONAMENTOWYCH  

KRYTEJ PŁYWALNI SPORTOWO – REKREACYJNEJ                                                           

W  BOLESŁAWCU  SP. Z O.O. 

 
1. Kryta Pływalnia Sportowo - Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o. o. oferuje klientom możliwość regulowania 

płatności za bilety wstępu na basen, saunę i siłownię za pomocą kart abonamentowych, które są kartami na 

okaziciela. 

2. Karty abonamentowe są do nabycia w kasie Krytej Pływalni Sportowo– Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. 

3. Z jednorazowego wejścia na podstawie karty abonamentowej może korzystać limitowana liczba osób ustalona 

przez klienta podczas zakupu karty (od 1 do 5 osób). 

4. W celu skorzystania z karty abonamentowej należy okazać ją w kasie Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyj-

nej w Bolesławcu  Sp. z o. o. przed wejściem do pływalni i dokonać wyboru usług. Posiadaczowi karty zosta-

nie wydana odpowiednia liczba transponderów (czytnik czasu), a środki zgromadzone na karcie ulegną odpo-

wiedniemu  zmniejszeniu  zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

5. Za skorzystanie z usług nieobjętych kartą abonamentową (sauna - w przypadku wyboru biletu basenowego, 

nauka pływania, aqua aerobik, masaż, wypożyczenie ręcznika, squash) zostanie naliczona opłata zgodnie z 

cennikiem, którą należy uregulować gotówką w kasie.  

6. Karty abonamentowe stanowią własność  Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o.           

i  w chwili pierwszego zakupu karty abonamentowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15 zł. Kaucja  

podlega zwrotowi, gdy posiadacz karty abonamentowej w terminie nie późniejszym niż  2 tyg. od dnia upływu 

okresu ważności karty abonamentowej, zwróci ją w stanie gwarantującym dalsze jej używanie. 

7. Karty abonamentowe mogą być aktualizowane (doładowane o nową wartość pieniężną ) w kasie Pływalni,      

a ich okres ważności ulega wydłużeniu. 

8. W przypadku braku środków na karcie abonamentowej podczas rozliczania pobytu na obiekcie, dopłatę należy 

uiścić gotówką w kasie. 

9. Po wykorzystaniu wartości karty abonamentowej lub po upływie okresu jej ważności (2 tyg. od dnia upływu 

okresu ważności karty)  należy kartę zdać i odebrać kaucję lub doładować ją na kolejny okres ważności. 

10. Niewykorzystane środki finansowe na karcie nie podlegają zwrotowi. 

11. W przypadku   nie  doładowania  karty  abonamentowej  albo  braku zwrotu karty  na  zasadach określonych  

w  pkt 9, karta zostanie zablokowana,  a pobrana kaucja nie podlega zwrotowi. 

12. W przypadku zagubienia, utraty lub uszkodzenia mechanicznego karty, które uniemożliwi dalsze jej używanie,  

kaucja  i niewykorzystane środki z tej karty nie podlegają zwrotowi. Jedynie na pisemny wniosek posiadacza 

karty  środki mogą być przeniesione  na nową kartę  (pobrana zostanie ponownie kaucja w wysokości 15 zł),  

a dotychczasowa karta (zniszczona, zagubiona) zostanie zablokowana. Termin ważności nowej karty upływa 

w terminie ważności karty abonamentowej zagubionej, utraconej lub uszkodzonej. 

 

  

 /-/ Prezes Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w Bolesławcu  Sp. z o.o. 

 


