
Załącznik do 

Zarządzenia Nr 07/05/2022 

 Dyrektora CSTiR  

w Strzyżowie 

z dnia 18 maja 2022 r. 

 

Regulamin KARNETÓW do Parku Wodnego 

1. Karty wielokrotnego wejścia - zwane dalej KARNETAMI - obsługują pobyt 

osób na terenie Parku Wodnego według wybranego przez Klienta schematu 

doładowania zdefiniowanego w systemie obsługi klienta.  

2. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają KARNET do Parku Wodnego. 

3. Zakup KARNETU świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad 

niniejszego regulaminu i regulaminów obowiązujących w obiekcie. 

4. Opłata za KARNET pobierana jest z góry podczas pierwszego wydawania 

KARNETU Klientowi. KARNET przed wydaniem jest inicjowany w systemie 

obsługi klienta. Po dokonaniu zakupu KARNETU w wysokości zgodnej z 

aktualnym cennikiem, KARNET staje się własnością użytkownika. 

5. Park wodny oferuje możliwość wybrania schematu doładowania KARNETU w 

następujących opcjach: 

- karnet kwotowy 100 zł – ważność 90 dni, do doładowania osoba otrzymuje 

dodatkowy procent doładowanej kwoty, zgodnie z aktualnym cennikiem, 

– karnet kwotowy 200 zł – ważność 120 dni,  do doładowania osoba 

otrzymuje dodatkowy procent doładowanej kwoty, zgodnie z aktualnym 

cennikiem, 

- karnet rodzinny – ważność 180 dni i preferencyjne warunki wejścia do 

Parku Wodnego, zgodnie z aktualnym cennikiem. 

6. Kwota na KARNECIE, jest pomniejszana o wartości wynikające z opłat za 

pobyt i usługi wykorzystane przez Klienta na terenie Parku Wodnego. 

7. Na KARNET może wejść więcej niż jedna osoba, a aktywacja usług działa w 

odniesieniu do okaziciela KARNETU. 

8. Zamiar wejścia do Parku Wodnego na KARNET, bezwzględnie należy zgłosić 

w kasie przed wejściem. 

9. Ważność KARNETU liczona jest od daty zakupu schematu doładowania. 

10. KARNET należy wykorzystać w okresie jego ważności. 

11. Korzystanie z KARNETU jest możliwe w dniach i godzinach pracy obiektu. 



12. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności KARNETU 

jest przedłużany o ilość dni przestoju. 

13. Zmiana schematu doładowania możliwa tylko po wykorzystaniu całej kwoty na 

KARNECIE lub po przekroczeniu terminu ważności, w takim przypadku 

niewykorzystana kwota przepada. 

14. Nie ma możliwości przeniesienia pozostałych środków pomiędzy różnymi 

schematami doładowania KARNETU. 

15. Jeśli w ciągu 90 dni od końca terminu ważności KARNET zostanie 

doładowany w takim samym schemacie doładowania to niewykorzystane 

środki na KARNECIE zostaną automatycznie dodane do kwoty doładowania. 

16. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na KARNECIE końcowa dopłata 

regulowana jest gotówką lub inną dostępną formą płatności. 

17. Korzystanie z KARNETU nie upoważnia do wejścia poza kolejnością. 

18. Wszelkie konsekwencje wynikające z utraty KARNETU ponosi jego 

użytkownik. 


