
 
 
 

 

Regulamin korzystania z karnetów 

w krytej pływalni w Parku Wodnym Libiąż 

przy Alei Jana Pawła II 8 w Libiążu 

 

1. Karnet jest magnetyczną kartą wielokrotnego użytku, na której można gromadzić 

środki do późniejszego wykorzystania na krytej pływalni. Karnety są numerowane. 

2. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów krytej pływalni. 

3. Za wydanie karnetu pobierana jest jednorazowa opłata określona w cenniku. Opłata 

nie podlega zwrotowi. 

4. Karnet utrzymuje ważność przez okres zawarty w cenniku. 

5. Termin ważności karnetu liczony jest od momentu doładowania. 

6. Daty ważności doładowań nie sumują się, a niewykorzystane środki po upływie 

ważności karnetu przepadają. 

7. Niewykorzystane środki pieniężne przechodzą na następny cykl rozliczeniowy, pod 

warunkiem doładowania karnetu przed upływem jego ważności. 

8. W zależności od kwoty zasilenia karnetu do stanu konta doliczane są dodatkowe 

środki do wykorzystania (bonus). 

9. Posiadacz może zasilać karnet następującymi kwotami: 

1) 50 zł - otrzymuje wówczas do wykorzystania 60 zł (bonus 10 zł) i przedłuża 

ważność karnetu o 45 dni; 

2) 100 zł -otrzymuje wówczas do wykorzystania 120 zł (bonus 20 zł) i przedłuża 

ważność karnetu o 75 dni; 

3) 150 zł – otrzymuje wówczas do wykorzystania 180 zł (bonus 30 zł) i przedłuża 

ważność karnetu o 105 dni; 

4) 200 zł – otrzymuje wówczas do wykorzystania 240 zł (bonus 40 zł) i przedłuża 

ważność karnetu o 135 dni. 

10. W przypadku, gdy należność do uregulowania, przekracza ilość środków 

do  wykorzystania zgromadzonych na karnecie, posiadacz karnetu reguluje różnicę 

na recepcji krytej pływalni. 

11. Z karnetu nie można dokonać zakupu biletów promocyjnych. 

12. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania 

środków pieniężnych na karnecie. 

13. Karnet nie jest przypisany do konkretnego okaziciela i nie zawiera danych 

osobowych. 

14.  W przypadku zagubienia karnetu, nie ma możliwości zablokowania karty 

magnetycznej oraz zgromadzonych na niej środków. 

15. Zgubienie karnetu nie uprawnia do otrzymania duplikatu. 

16. W przypadku przerw technicznych powodujących przestój w funkcjonowaniu obiektu 

okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

administrator krytej pływalni. 

 


