
Regulamin zakupu i korzystania z karnetów wartościowych 
 

1. Zakupienie karnetu wartościowego odbywa się w kasie Zespołu Basenów Wolbrom 

w godzinach pracy obiektu. 

2. Karnet wartościowy sprzedawany jest w formie karty, która zostaje doładowana 

wartością wybraną przez klienta. 

3. Wartości doładowania oraz opłata za kartę są regulowane zgodnie z aktualnym 

cennikiem. 

4. Regulowanie płatności karnetem wartościowym odbywa się poprzez pomniejszenie 

wartości karnetu wartościowego o kwotę odpowiadającą wartości zrealizowanych 

usług zgodnie z obowiązującym cennikiem. Karnety wartościowe nie podlegają 

wymianie na gotówkę, a z płatności karnetem wartościowym nie jest wydawana 

reszta. 

5. Zakupiona usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi. 

6. Czas ważności po doładowaniu karnetu dowolną wartością wynosi 6 miesięcy.  

7. Data doładowania karnetu wartościowego jest pierwszym dniem jego ważności. 

8. Po upływie okresu ważności karnetu wartościowego, niewykorzystana kwota 

zapisana na karcie nie podlega zwrotowi. W przypadku doładowania karnetu 

wartościowego o dodatkowe środki pieniężne w okresie ważności karnetu, czas 

ważności karnetu wartościowego zostanie wydłużony zgodnie z ofertą sprzedaży,  

a środki zgromadzone na karnecie wartościowym i do tej pory niewykorzystane 

przejdą na wydłużony okres jej ważności. Wówczas data aktywacji karnetu 

wartościowego może zostać ponownie zadeklarowana (zgodnie z pkt.6 i pkt.7 

niniejszego regulaminu). 

9. Karnet wartościowy uprawnia wyłącznie do regulowania opłat za usługi basenowe, 

saunowe, groty solnej skierowanych do klienta indywidualnego. 

10. Karnetem wartościowym nie można regulować opłat za bilety: grupowe, szkolne 

grupy zorganizowane, nauki, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych 

zajęć w wodzie, za wyjątkiem zajęć aqua fitness organizowanych w ramach oferty 

Zespołu Basenów Wolbrom. 

11. W przypadku wyczerpania się środków karnetu, brakującą kwotę okaziciel karnetu 

zobowiązany jest uiścić przy rozliczeniu. 

12. Nabycie lub korzystanie z karnetu wartościowego równoznaczne jest z akceptacją 

niniejszego regulaminu, a korzystanie z usług Zespołu Basenów Wolbrom oznacza 

akceptację wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Zespołu Basenów 

Wolbrom. 

13. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy regulaminu obiektu. 

14. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, 

będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Domu Kultury w Wolbromiu. 

 


