
  

 
 

 
 

REGULAMIN KARNETÓW NA BASEN SPORTOWY 

 

1. Wydawcą „Karnetó w na basen spórtówy” (dalej: „Karnet”), jest Aquadróm Sp. z ó.ó.  

z siedzibą przy ul. Kłódnickiej 95A, 41-706 Ruda S ląska, zarejestrówaną w Sądzie 

Rejónówym w Gliwicach, X Wydział Góspódarczy Krajówegó Rejestru Sądówegó pód  

nr KRS 0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, zwana dalej 

„Organizatórem”.  

2. Organizatór zarządza kómpleksem spórtówó-rekreacyjnym w Rudzie S ląskiej, zwanym 

dalej „Aquadróm”, znajdującym się w Rudzie S ląskiej przy ulicy Kłódnickiej 95A.  

3. „Karnet” uprawnia wyłącznie dó wstępu dó Strefy Spórtu Aquadróm (basen spórtówy) na 

zasadach ókres lónych niniejszym Regulaminem w ókresie waz nós ci wskazanym na 

Karnecie ód póniedziałku dó piątku w gódzinach ód 6:00-9:00 óraz w sóbóty, niedziele  

i s więta w gódzinach 7:00-9:00.   

4. Karnet móz na nabyc  w Recepcji Aquadrómu przy ulicy Kłódnickiej 95A w Rudzie S ląskiej  

w ókresie ód dnia 01.01.2020 r. dó dnia 31.12.2020 r. pó uiszczeniu ceny ókres lónej  

w Regulaminie.  

5. Klienci pósiadają dó wybóru dwa ródzaje Karnetó w:  

a) Karnet miesięczny imienny uprawniający dó 12 jednógódzinnych wstępó w na basen 

spórtówy Aquadróm w ókresie waz nós ci Karnetu w cenie 72 zł ód póniedziałku dó piątku 

w przedziale czasówym ód gódziny 6:00-9:00 óraz w sóbóty, niedziele i s więta w przedziale 

czasówym ód gódziny 7:00-9:00,   

b) Karnet miesięczny OPEN  imienny uprawniający dó wstępu na basen spórtówy Strefy 

Spórtu Aquadróm ód póniedziałku dó piątku w przedziale czasówym ód gódziny 6:00-9:00 

óraz w sóbóty, niedziele i s więta w przedziale czasówym ód gódziny 7:00-9:00, w ókresie 

waz nós ci Karnetu  w cenie 180 zł.   

6. Przekróczenie czasu kórzystania, a takz e kórzystanie z innych usług Organizatóra niz  wstęp 

dó Strefy Spórtu, w tym przejs cie dó innej Strefy, pówóduje kóniecznós c  zapłaty za 

s wiadczóne przez Organizatóra usługi zgódnie z cennikiem Organizatóra.  

7. Karnety jest waz ny 1 miesiąc ód mómentu jegó aktywacji dókónanej pódczas zakupu 

Karnetu.  



  

 
 

 
 

8. Cena uiszczóna za Karnet nie pódlega zwrótówi, a niewykórzystana w ramach nabytegó 

Karnetu wartós c  usług nie pódlega wymianie na s ródki pienięz ne, w przypadku nie 

wykórzystania Karnetu w ókresie jegó waz nós ci.  

9. Zarządzający móz e czasówó ógraniczyc  wejs cie Klientó w dó Aqadrómu z pówódu 

ósiągnięcia maksymalnej ilós ci ósó b kórzystających.  

10. Organizatór ma prawó dó zmiany niniejszegó regulaminu.  

11. Aquadróm nie gwarantuje dóstępu dó kaz dej strefy, atrakcji i urządzen  w kaz dym czasie,  

w szczegó lnós ci z pówódu kóniecznós ci prówadzenia remóntó w lub kónserwacji, 

względnie wykórzystania pószczegó lnych stref lub atrakcji dla dedykówanych zajęc . Kaz da 

ósóba zamierzająca kórzystac  z Aquadrómu móz e uzyskac  infórmację ó zakresie usług 

s wiadczónych w danym czasie bądz  występujących w tej mierze ógraniczen , decyzje có dó 

kórzystania z Aquadrómu pódejmuje na własne ryzykó. 

12. Pósiadacz karnetu przyjmuje dó wiadómós ci, z e kórzystając z óbiektu zóbówiązany jest dó 

przestrzegania óraz pódlega ógraniczenióm przewidzianym w Regulaminie kórzystania  

z Aquadrómu dóstępnym w recepcji Aquadrómu óraz na strónie internetówej Aquadrómu. 

13. Reklamacje dótyczące prómócji rózpatrywane będą w terminie 14 dni ód daty złóżenia  

w Biurze Obsługi Klienta (BOK) znajdującym się w óbiekcie Aquadróm.  

14. Regulamin prómócji dóstępny jest w recepcji Aquadrómu óraz na strónie internetówej 

Aquadromu www.aquadrom.pl  
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