
REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA  

Z SIEDLECKIEJ KARTY SPORTOWEJ  

1. Siedlecka Karta Sportowa (zwana w dalszej treści regulaminu „kartą”) 

występująca w ofercie jest kartą wartościową i obowiązuje na obiektach 

Agencji Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o.  

2. Zakupienie karty i abonamentu wartościowego odbywa się w kasach 

obiektów: Park Wodny Siedlce ul. Jana Pawła II 6 i Ośrodek Sportu  

ul. B. Prusa 6, w dniach i godzinach pracy obiektów.  

3. Zakup karty ma charakter jednorazowy. 

4. Opłata za wydanie karty jest zgodna z aktualnym cennikiem karty i nie 

podlega zwrotowi. 

5. Zakupiona karta przechodzi na własność Użytkownika. 

6. W celu skorzystania z karty po raz pierwszy należy ją uzupełnić o dowolny 

abonament wartościowy zgodnie z aktualnym cennikiem karty. 

7. Karta może być w każdej chwili uzupełniana o dowolne wartości 

abonamentów zgodne z cennikiem doładowań. 

8. Prawo do korzystania z karty przysługuje aktualnemu posiadaczowi karty 

i dowolnej liczbie osób towarzyszących.  

9. Istnieje możliwość przekazania karty osobom trzecim.  

10. Zakup abonamentu wartościowego następuje po okazaniu karty 

pracownikowi kasy oraz wybraniu odpowiedniej opcji abonamentu.  

11. Transfer wartości abonamentu następuje natychmiast po uiszczeniu opłaty 

w kasie.  

12. Abonamenty wartościowe są ważne przez odpowiednio 30, 60, 90, 180, 360 

dni od chwili zakupu w zależności od wartości zakupionego abonamentu.  

13. W przypadku rezygnacji z korzystania z usług obiektów środki zgromadzone 

na karcie nie podlegają zwrotowi. 

14. Nie ma możliwości zwrotu ani zamiany zakupionej karty oraz zwrotu 

w gotówce niewykorzystanych zasobów na karcie. 

15. Jeżeli użytkownik karty przed upływem ważności abonamentu dokona 

ponownego zakupu dowolnego abonamentu, niewykorzystana kwota jest 

dodawana do wartości nowo zakupionego abonamentu, a okres ważności 

karty ulega wydłużeniu o 30, 60, 90, 180, 360 dni w zależności od wybranej 

opcji doładowania. 

16. Jeżeli Użytkownik karty przed upływem ważności abonamentu nie dokona 

ponownego zakupu dowolnego abonamentu niewykorzystana kwota zostaje 

zablokowana na karcie. Środki zostaną dodane do wartości nowo 

zakupionego abonamentu wraz z kolejnym doładowaniem karty, a okres 

ważności karty ulega wydłużeniu odpowiednio o 30, 60, 90, 180, 360 dni 

w zależności od wybranej opcji doładowania.  

17. W celu skorzystania z abonamentu wartościowego należy okazać kartę  

w kasie w celu zarejestrowania wybranych usług.  



18. Posiadaczowi karty zostanie wydana odpowiednia liczba transponderów, 

a środki zgromadzone na karcie ulegną odpowiednio zmniejszeniu  zgodnie 

z obowiązującym cennikiem danego obiektu.  

19. Rozliczenie za korzystanie z usług następuje każdorazowo z aktualnym 

cennikiem obiektu.  

20. W przypadku rozliczania się przed upływem zaliczkowanego czasu pobytu 

dla danej usługi, system nie zwraca niewykorzystanej wartości na kartę 

Użytkownika.  

21. W przypadku przekroczenia zaliczkowanego czasu pobytu dla danej usługi 

w strefie płatnej obiektu, z abonamentu przy rozliczeniu dokonywanym 

w kasie zostanie automatycznie potrącona kwota zgodnie z cennikiem 

dopłat.  

22. W przypadku braku wystarczającej kwoty na abonamencie, Użytkownik karty 

zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę gotówką/kartą płatniczą w kasie 

obiektu.  

23. Użytkownicy karty są obowiązani do przestrzegania regulaminów 

obowiązujących na terenie obiektu.  

24. Wzór karty stanowi własność Agencji Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. i nie 

może być wykorzystywany w żaden inny sposób niż opisany powyżej bez 

pozwolenia ARMS. 

25. Uznaje się, że każda osoba, która nabyła kartę zapoznała się 

z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich 

bezwzględnego przestrzegania. 

 


