REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW ZAJĘĆ GRUPOWYCH
W CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ
§1
Niniejszy regulamin reguluje zasady zakupu oraz korzystania z karnetów na zajęcia stałe,
organizowane przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 4.
§2
1. Sprzedaż karnetów odbywa się w głównej siedzibie Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, według cen zawartych w aktualnie
obowiązującym cenniku. Cennik będzie dostępny również na stronie internetowej
Centrum.
2. Karnet można zamówić również telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie
Centrum Kultury.
3. Zapłaty za karnet można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
4. Zakupiony lub niewykorzystany karnet nie podlega wymianie na gotówkę.
5. Zakupiony karnet po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
6. Karnet wydawany jest na 4, 8 lub 12 wejść. Wyjątkiem są zajęcia które odbywają się
raz w miesiącu. (Zajęcia są wypisane w punkcie 7)
7. Przy zakupie 12 wejść, jedno gratis. Wyjątkiem są zajęcia „Zrób to sam”,
„Uniwersytet Dziecięcy”, „Klub Małego Podróżnika”, „Astronomia” oraz
„Kalwaryjski Klub Fotograficzny” gdzie przy zakupie 5 wejść, jedno jest gratis.
8. Rodzeństwo korzystające z tych samych zajęć ma jedno wejście gratis na każde
dziecko, tylko przy zakupie karnetu na 8 lub 12 wejść. Przy zakupie karnetu na 12
wejść, zniżki się sumują.
9. Zniżka „rodzeństwa” nie obowiązuje przy zakupie karnetu na 4 wejścia oraz na
zajęcia które odbywają się raz w miesiącu.
10. Posiadacz karnetu jest uprawniony do korzystania z zajęć stałych organizowanych
przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w konkretnych dniach i godzinach
ustalonych wcześniej, według przynależności do grup.

§3
1. Z karnetu może korzystać wyłącznie osoba która wskazana jest na karnecie jako jego
posiadacz.
2. Przy wejściu na zajęcia należy okazać karnet pracownikowi Centrum lub
instruktorowi. Pracownik Centrum jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu
tożsamości celem weryfikacji danych posiadacza karnetu.
3. Pracownik Centrum lub animator/instruktor prowadzący zajęcia, przed lub po każdych
zajęciach oznacza na karnecie udział w zajęciach za pomocą specjalnego hologramu
lub pieczątki. Wypełnienie wszystkich pól w karnecie hologramami lub pieczątkami
jest równoznaczne z jego wykorzystaniem.
4. Na karnecie jest określony termin jego ważności.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

