REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KART MAGNETYCZNYCH (KARNETÓW)
1.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC oferuje Klientom możliwość korzystania z dostępnych usług za
pomocą karnetów wartościowych.

2.

Karnety wartościowe określają ilość środków pieniężnych do wykorzystania na określone usługi.

3.

Karnety są do nabycia w kasie pływalni.

4.

Karnet upoważnia do korzystania z usług oferowanych przez pływalnię w godzinach otwarcia obiektu,
w okresie ważności karnetu.

5.

Prawo do korzystania z karnetu przysługuje aktualnemu posiadaczowi (okaziciel) oraz osobom mu
towarzyszącym. Istnieje możliwość udostępnienia karnetu innej osobie.

6.

Karnet nie gwarantuje pierwszeństwa wejścia, ani miejsca na obiekcie.

7.

Za karnet pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 20,00 zł. Karnet ten staje się własnością Klienta.

8.

Karnet jest promocyjną formą wykupienia usług, o określonej wartości, według obowiązującego cennika
bez rezerwacji terminu, z zastosowaniem regulaminów porządkowych obiektu.

9.

Kwota wpłacona na karnet nie jest depozytem, lecz stanowi przedpłatę na poczet usług.

10.

Przy zakupie karnetu należy podać (w przypadku dziecka do lat 18) dane rodzica: imię i nazwisko, telefon,
email. Dane osobowe służą wyłącznie zarejestrowaniu w systemie, aby umożliwić unieważnienie
zagubionego karnetu. Udostępnienie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie zgodne z ustawą
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpień 1997r.– (Dz.U.1997 nr 133 poz.883).

11.

Fakt zagubienia karnetu należy niezwłocznie zgłosić w kasie. Po identyfikacji właściciela kasjer może wydać
nowy karnet i przenieść na niego wartość usług z karnetu zagubionego (przeniesienie następuje w ciągu
najbliższych 2 dni roboczych). Karnet zagubiony zostaje zamknięty. Za wydanie nowego karnetu,
pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 20,00 zł. W przypadku braku danych osobowych nie ma
możliwości przeniesienia niewykorzystanej wartości usług na nowy karnet.

12.

Termin ważności nowego karnetu, o którym mowa w pkt.11, upływa w terminie ważności karnetu
zagubionego lub utraconego.

13.

Okres ważności karnetów liczony jest od dnia jego zakupu.

14.

Rodzaje oraz terminy ważności karnetów:
•

w cenie 50,00 zł o wartości 55,00 zł – ważny 1 miesiąc,

•

w cenie 100,00 zł o wartości 115,00 zł – ważny 3 miesiące,

•

w cenie 300,00 zł o wartości 360,00 zł – ważny 6 miesięcy,

•

w cenie 800,00 zł o wartości 1040,00 zł – ważny 12 miesięcy.
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15.

Możliwość korzystania z określonych usług proponowanych przez CSR OLIMPIC uzależniona jest od ilości
osób z nich korzystających.

16.

Za skorzystanie z usług nieobjętych karnetem zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem, którą należy
uregulować gotówką w kasie.

17.

Przy wejściu Klient jest zobowiązany okazać karnet obsłudze kasy.

18.

Na karnet może wejść dowolna liczba osób do wyczerpania limitu, określonego w karnecie. Opłata będzie
naliczana automatycznie za każdą osobę (w zależności od taryfy).

19.

W przypadku gdy po rozliczeniu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na karnecie dopłatę należy
uiścić gotówką w kasie.

20.

Aktualizacja karnetu polega na jego doładowaniu w kasie pływalni lub przelewem bankowym zgodnie
z aktualnie obowiązującym cennikiem. W tytule przelewu należy podać numer karnetu.

21.

Po upływie daty ważności karnetu, staje sie on nieaktywny co uniemożliwia korzystanie z usług.

22.

W przypadku nie wykorzystania środków na karnecie w określonym terminie jego ważność może być
przedłużona poprzez ponowne doładowanie karnetu zgodnie z cennikiem w ciągu 6 miesięcy od daty
upłynięcia terminu ważności. Środki pozostałe na koncie zostaną zsumowane z kwotą doładowania.

23.

Po upływie 6 miesięcy od terminu ważności karnetu niewykorzystane środki przepadają bezzwrotnie, nie
podlegają rozliczeniu i zwrotowi.

24.

W przypadku przerw technicznych powodujących przestój w funkcjonowaniu obiektu okres ważności
karnetu jest przedłużany o ilości dni przestoju.

25.

Nie ma możliwości zwrotu, zamiany zakupionego karnetu, zwrotu w gotówce niewykorzystanych zasobów
na karnecie oraz łączenia wartości z kilku karnetów.

26.

Posiadacz karnetu wyraża zgodę na zmiany cennika w terminie ważności karty, a także zmian związanych
z wysokością stawki VAT na świadczone usługi.

27.

Uznaje się, że każda osoba korzystająca z karnetu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz
zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni.
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