
REGULAMIN KARNETÓW KRYTEJ PŁYWALNI W SULECHOWIE 
 

1. Sprzedaż kart abonamentowych zwanych dalej karnetami, odbywa się w Kasie Pływalni w godzinach  

700-2100. 

2. Przy zakupie karnetu zaleca się podanie imienia i nazwiska właściciela karnetu, co umożliwi w razie 

zgubienia unieważnienie karnetu. 

3. Podane dane osobowe służą tylko i wyłącznie zarejestrowaniu w systemie, aby umożliwić unieważnienie 

zagubionego Dane te nie będą udostępniane w żaden inny sposób poza wymienionym wyżej. 

4. Prawo do korzystania z karnetu przysługuje aktualnemu posiadaczowi karnetu i ustalonej ilości osób mu 

towarzyszących. 

5. Przy zakupie nowego karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata za karnet w wysokości 15,00 zł. W ten 

sposób karnet przechodzi na własność klienta. 

6. Pobyt na pływalni jest liczony na zasadzie rozliczenia biletów basenowych, to znaczy, że pierwsza 

godzina naliczana jest z góry a każda następna rozliczana jest jako 10 % co 6 minut. Przy wejściu, 

klient jest zobowiązany okazać karnet obsłudze Kasy, gdzie otrzyma transpondent otwierający szafkę 

w szatni. Rozliczenie całkowitego czasu pobytu na pływalni następuje po zwróceniu w/w paska w Kasie w 

momencie wychodzenia. 

7. W przypadku wyczerpania limitu karty w trakcie pobytu na basenie klient dopłaca różnicę gotówką 

przy rozliczeniu w kasie. 

8. W przypadku zgubienia karty abonamentowej, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Kasy w 

celu unieważnienia karnetu (które możliwe jest tylko przy karnetach zarejestrowanych w systemie na 

nazwisko lub zakład pracy). 

9. Istnieje możliwość wydania drugiego karnetu za opłatą 15 złotych i przeniesienia środków ze 

zgubionego karnetu, pod warunkiem podania w kasie pływalni danych umożliwiających przypisanie 

zagubionego karnetu do właściciela lub zakładu pracy. 

10. Karta abonamentowa nie gwarantuje wejścia na pływalnię w momencie przepełnienia hali pływalni lub 

rezerwacji. 

11. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karnetu. Wraz z zakupem karnetu użytkownik 

akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących 

na pływalni. 

Zarządzenie nr 15/2010                                                                                                  Dyrektor OSiR 

z dnia 22.10.2010                                                                             „SULECHOWIANKA” w Sulechowie 

 


