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1. Zakupienie karty abonamentowej-karnetu odbywa się w kasie Pływalni w godzinach pracy obiektu. 

2. Opłata za wydanie karnetu jest zgodna z aktualnym cennikiem obiektu. 

3. Cenę karnetów, wartość do wykorzystania, oraz termin ważności określa cennik.  

4. Karnet może być w każdej chwili uzupełniany o dowolne wartości abonamentów zgodnie                                      

z cennikiem.  

5. Prawo do korzystania z karnetu przysługuje aktualnemu posiadaczowi karty i dowolnej liczbie osób 

mu towarzyszących.  

6. Przy zakupie karnetu Użytkownik może podać swoje dane osobowe w celu blokady w przypadku 

zaginięcia bądź kradzieży.  

7. W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia karnetu, który nie został spersonalizowany                               

(nie podano danych osobowych) nie można korzystać ze środków na nim zgromadzonych i nie zostaną 

one przelane na nowy karnet. 

8. Transfer wartości abonamentu na karnet następuje natychmiast po uiszczeniu opłaty w kasie 

Pływalni.  

9. Karnety są ważne przez odpowiednio 30 i 60  dni od chwili zakupu w zależności od wartości.  

10. Zakupione karnety  uprawniają do zakupu każdego rodzaju biletu znajdującego się w ofercie 

pływalni uprawniającego do wstępu na basen.  

11.  Jeżeli Użytkownik karnetu przed upływem ważności abonamentu dokona ponownego zakupu 

dowolnego abonamentu niewykorzystana kwota jest dodawana do wartości nowo zakupionego 

abonamentu a okres ważności karnetu ulega wydłużeniu o 30 lub 60 dni. 

12. Jeżeli użytkownik karnetu dokona ponownego zakupu dowolnego abonamentu po upływie                              

jego ważności, niewykorzystana kwota nie jest dodawana do wartości nowo zakupionego karnetu. 

 13. W przypadku rezygnacji z korzystania z usług obiektu środki zgromadzone na karnecie                                      

nie podlegają zwrotowi.  

14. W wyjątkowych przypadkach udokumentowanych przez posiadacza karnetu (np. długotrwała 

choroba), karnet może zostać przedłużony bez zakupu nowego abonamentu. Maksymalny czas                                                  

na przedłużenie ważności karnetu wynosi 90 dni i jest ostateczny.  

15. Z ogólnej kwoty środków zgromadzonych na karnecie potrącana jest z góry kwota odpowiadająca 

wartości wybranych biletów podczas wejścia na pływalnię.  

16. W przypadku przekroczenia, czasu pobytu w strefie płatnej, naliczoną opłatę można rozliczyć 

karnetem lub dokonać płatności gotówką. 

17. Wydane paski (transpondery) rozpoczynają naliczanie czasu w momencie ich wydania w kasie 

pływalni.  

18. Użytkownicy karty abonamentowej są obowiązani do przestrzegania regulaminów obwiązujących 

na terenie obiektu.  

19. Karnetem nie można rozliczać/kupować biletów ze zniżką dla posiadaczy  Łomiankowskiej  Karty 

Dużej Rodziny. 

20. Wzór karty abonamentowej stanowi własność ICDS i nie może być wykorzystywany w żaden inny 

sposób niż opisany powyżej.  
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