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ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW NA PŁYWALNIĘ ORAZ KORTY TENISOWE
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Postanowienia ogólne
Sprzedaż kart abonamentowych zwanych dalej Karnetami odbywa się w Biurze Obiektów
Sportowych mieszczącym się w budynku Pływalni przy ul. Strażewicza 21, w dniach od
poniedziałku do piątku, w godz. Od. 8:00 do 15:00.
Karnet ma charakter imienny i może być używany tylko przez jego właściciela. Uprawnienia
wynikające z Karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby,
a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Karnet zostaje unieważniony bez zwrotu pieniędzy.
Wstęp osób indywidualnych na pływalnię odbywa się na podstawie Karnetów oraz biletów
jednorazowych, a na korty tenisowe na podstawie Karnetów.
Karnet wydawany jest w dniu zakupu z możliwością korzystania z niego w dowolne dni
tygodnia, w godzinach ustalonych przez Kierownika Obiektów Sportowych.
Grupy zorganizowane są uprawnione do korzystania z pływalni i kortów tenisowych na
podstawie umów najmu zawartych z UAM.
Organizowanie na pływalni i/lub kortach tenisowych płatnych lekcji nauki pływania, gry w
tenisa, treningów etc. może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy prowadzący działalność w tym
zakresie zawrze stosowną umowę najmu toru na pływalni/kortu tenisowego.
Osoba prawna lub fizyczna, która organizuje zajęcia na pływalni/korcie tenisowym ponosi
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach.
Pływalnia
Przy zakupie nowego Karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata aktywacyjna w wysokości
15 złotych.
Karnet nie gwarantuje wejścia na pływalnię w momencie przepełnienia hali pływalni.
Karnet jest ważny od momentu zakupu do wyczerpania kwoty abonamentowej przez okres
od daty zakupu do 30 czerwca danego roku. Aktualizacja Karnetu polega na jego
doładowaniu w Biurze Obiektów Sportowych zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
Po upływie terminu ważności Karnetu (do 30 czerwca danego roku) środki na Karnecie
zostają zablokowane. Odblokowanie środków następuje po doładowaniu Karnetu na nowy
sezon.
Środki zgromadzone na Karcie abonamentowej nie podlegają zwrotowi zarówno w trakcie
jego realizacji jaki i po zakończeniu ważności Karnetu.
Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest z „góry” kwota za 30 minut pobytu na
basenie (łącznie z przebraniem i suszeniem). Po przekroczeniu tego czasu przy wyjściu
z basenu pobrana zostanie dopłata, za każdą minutę pobytu powyżej 30 minut.
Jednorazowy bilet na pływalnię obowiązuje wyłącznie w terminach wyznaczonych przez
Biuro Obiektów Sportowych

str. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Korty tenisowe
Rezerwacji kortów dokonuje się w portierni Hali Sportowej przy ul. Zagajnikowej 9 osobiście
lub pod numerem telefonu 61 8296400.
Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort, efektywny czas gry,
uporządkowanie kortu przez grającego po zakończonej grze i zejście z kortu
Z Karnetów mogą korzystać tylko osoby fizyczne korzystające z kortów w celu rekreacyjnosportowym.
Na podstawie jednego Karnetu na jednym korcie może przebywać do 4 osób.
Osoby korzystające z karnetów nie mogą korzystać ze sprzętu sportowego należącego
do UAM.
Cena Karnetu nie obejmuje korzystania ze sztucznego oświetlenia, zgodnie z cennikiem.
Każdy Karnet jest ważny od momentu zakupu do końca czerwca danego roku.
Karnety nie obowiązują osób fizycznych prowadzących komercyjne zajęcia sportowe.
W przypadku prowadzenia przez osoby prawne/fizyczne nauki gry w tenisa, treningów etc.
na korcie może przebywać maksymalnie 8 osób + instruktor.

Poznań, dnia 30 sierpnia 2016 r.
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