Załącznik nr 5

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW NA ZAJĘCIA GRUPOWE W
PARKU TRAMPOLIN SKOKOLOCO
(Niniejszy Regulamin reguluje zasady zakupu i korzystania z karnetów oferowanych
w obiekcie sportowo – rekreacyjnym, tj. Parku Trampolin SKOKOLOCO w ZIELONEJ GÓRZE).
I. DEFINICJE
Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
1. „Karnet” - imienna karta legitymująca (upoważniająca) do skorzystania usług Parku Trampolin
SKOKOLOCO przez czas określony, zależny od rodzaju zakupionego Karnetu na zajęcia.
2. „Właściciel Karnetu” - osoba, na którą został wydany Karnet.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin SKOKOLOCO w Zielonej
Górze (zwanego dalej „Regulaminem Ogólnym”).
2. Zakup Karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego.
III. SPRZEDAŻ KARNETÓW
1. Sprzedaż Karnetów odbywa się w kasie Parku Trampolin SKOKOLOCO znajdującej się w Recepcji,
według cen wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik dostępny jest w kasie Parku
Trampolin SKOKOLOCO oraz na stronie www.skokoloco.pl/oferta/karnety-na-zajęcia /.
2. Zapłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Parku Trampolin SKOKOLOCO.
3. Zakupiony lub niewykorzystany karnet nie podlega wymianie na gotówkę.
4. Przy zakupie Karnetu nie stosuje się innych promocji niż obowiązujące w Parku Trampolin
SKOKOLOCO na moment zakupu Karnetu.
5. Karnet na zajęcia grupowe ważny jest 30 dni od daty zakupu. W ramach karnetu do wykorzystania jest
8 wejść na zajęcia grupowe.
6. Właściciel Karnetu na zajęcia jest uprawniony do korzystania z zajęć grupowych (akrobatyka i
parkour) organizowanych przez Park Trampolin SKOKOLOCO w wyznaczonych dniach i godzinach
jego otwarcia.
7. W przypadku czasowego zamknięcia całego obiektu lub jego części, ważność Karnetu zostaje
przedłużona o ten czas.
8. Zakupiony Karnet na zajęcia grupowe po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
9. Karnet na zajęcia grupowe upoważnia do korzystania z usług tylko nim objętych. W przypadku chęci
skorzystania z usługi nieobjętej Karnetem na zajęcia grupowe należy dokonać zapłaty za usługę
zgodnie z obowiązującym w Parku Trampolin SKOKOLOCO cennikiem usług.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU
1. Z Karnetu na zajęcia grupowe może korzystać osoba w wieku od 6 lat do 18 lat.
2. Z Karnetu na zajęcia grupowe może korzystać wyłącznie Właściciel Karnetu.
3. Przy wejściu na zajęcia, Właściciel Karnetu zobowiązany jest okazać Karnet pracownikowi Recepcji.
Pracownik Recepcji jest uprawniony do zażądani okazania dokumentu tożsamości (ze zdjęciem)
celem weryfikacji danych Właściciela Karnetu.
4. Karnet na zajęcia grupowe jest wydawany imiennie i może być używany tylko przez jego Właściciel
Karnetu. Uprawnienia wynikające z Karnetu na zajęcia grupowe maja charakter osobisty i nie mogą
być przeniesiona na inne osoby, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Karnet zostanie
unieważniony bez możliwości zwrotu pieniędzy.
5. Niewykorzystane wejścia z Karnetu na zajęcia grupowe, po upływie jego ważności nie mogą być
wykorzystane.
6. Przesunięcie daty ważności Karnetu oraz ilości zajęć jest możliwe po wcześniejszym poinformowaniu
o nieobecności na zajęciach i przedstawieniu zwolnienia lekarskiego. Karnet na zajęcia grupowe
zostanie przedłużony o taką ilość zajęć i dni, na których uczestnik nie mógł być obecny.
7. Każdorazowe uczestnictwo w zajęciach, pomniejsza ilość dostępnych godzin na karnecie na zajęcia
grupowe.
8. Godziny dostępne oraz godziny niewykorzystane nie podlegają wymianie na gotówkę oraz zwrotowi,
zarówno w trakcje jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu na zajęcia grupowe.
9. Nie ma możliwości zmiany, przedłużenia lub przesunięcia ważności karnetu w innych przypadkach niż
opisanych w niniejszym Regulaminie.

