REGULAMIN KARNETU DUO-AKTYWNI

KARNET NR

„Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą 41-300 Dąbrowa Górnicza al. Aleja Róż 1, zarejestrowana
w
Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113771, NIP 629-21-77-888,
REGON 276915607 wysokość kapitału zakładowego 70.064.500,00 zł.

1. Karnet Duo-aktywni jest karnetem spersonalizowanym dla dwóch osób, ważnym tylko za okazaniem
dokumentu tożsamości.
2. Karnet dotyczy wejścia dwóch osób – posiadaczy karnetu, którzy mogą wprowadzić na strefę basenową jedno
dziecko pomiędzy 3-7 rokiem życia, pod warunkiem, że w tym czasie oboje korzystają z usługi. Za każde
kolejne dziecko posiadacz karnetu płaci 50% ceny standardowej z cennika.
3. Sprzedaż Karnetu Duo-aktywni odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta – od poniedziałku do piątku w
godzinach 7:00 – 21:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 21:00. Cena karnetu wynosi 249 złotych.
4. Przy sprzedaży Karnetu Duo-aktywni pobierana jest kaucja 10 zł. Kaucja jest zwracana w dniu zwrotu nie
uszkodzonego karnetu. Przyjmowanie zwrotów karnetów oraz zwrotu kaucji odbywa się w Punkcie Obsługi
Klienta.
5. Data zakupu/uaktywnienia karnetu przez klientów jest pierwszym dniem okresu ważności karnetu.
6. Okres ważności karnetu wynosi maksymalnie 45 dni licząc od dnia zakupu karnetu lub do wykorzystania minut.
Do wykorzystania przysługuje 1200 minut.
7. Po upływie ważności karnetu wartość niewykorzystanych minuty nie podlega zwrotowi.
8. Po wygaśnięciu terminu ważności karnet nie podlega przedłużeniu.
9. W celu skorzystania z Karnetu Duo-aktywni, jego posiadacz winien okazać go kasjerowi wraz z dokumentem
tożsamości.
10. Regulowanie płatności odbywa się poprzez pomniejszane wartości karnetu o minuty zrealizowanych usług, w
momencie wyjścia, w oparciu o dane pochodzące z chipów każdej osoby.
11. Karnet upoważnia do korzystania ze strefy basenowej i siłowni.
12. Karnet Duo- Aktywni nie obejmuje opłaty za korzystanie z usług gastronomicznych w „barze mokrym” oraz
usług ,,Świata Saun”. Opłaty te uiszczane są oddzielnie, na podstawie odczytu z chipów. Koszt zakupu tych
produktów bądź usług, nie może być ściągnięty z karnetu.
13. W przypadku , gdy w trakcie dokonywania rozliczenia zabraknie minut do wykorzystania z karnetu to
posiadacze karnetu zobowiązani są dopłacić brakującą kwotę wg. aktualnie obowiązującego cennika (dopłaty
minutowe) w kasie.
14. Wszelkie nieuregulowane sprawy w regulaminie Karnetu Duo-aktywni reguluje Regulamin „Nemo – Wodny
Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.
15. Przed zakupem Karnetu Duo-aktywni, klienci zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem.
16. Dokonując zakupu Karnetu Duo-aktywni - klienci oświadczają, że zapoznali się z regulaminem Obiektu i
akceptują go. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu Obiektu Nemo zastrzega sobie możliwość blokady
karnetu.
17. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celu obsługi karnetu przez okres posiadania karnetu. Każda
osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia uzasadnionego sprzeciwu
wobec niewłaściwego przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych. Kontakt z Inspektoratem Ochrony Danych możliwy
jest pod adresem iod@nemo-swiatrozrywki.pl
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania karnetu.

Chciał(a)bym otrzymywać informacje o najnowszych promocjach i wydarzeniach w Nemo – Wodny Świat na adres
e-mail:
…………………………………………….………………………………………………………….
(podanie adresu e-mail jest równoznaczne ze zgodą na kontakt środkami komunikacji elektronicznej w w/w celu).

Niniejszym potwierdzam wpłatę oraz odbiór Karnetu Duo-aktywni, dnia ………………………….
Nemo………………………………………………

Klient………………………………...
Klient………………………………...

