ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW NA BASENACH MORiS PRZY UL.
GRANICZNEJ ORAZ PL. POWSTAŃCÓW

1. MORiS oferuje klientom możliwość regulowania należności za bilety jednogodzinne
oraz za zajęcia AQUA AEROBICU za pomocą karnetów.
2. Karnety abonamentowe są do nabycia w kasie basenu i są karnetami na „okaziciela”.
Podczas zakupu karnetu można podać imię i nazwisko co umożliwi odtworzenie karnetu
w przypadku jego zagubienia lub zniszczenia
3. W celu skorzystania z karnetu należy okazać go w kasie przed wejściem na basen.
Posiadaczowi karnetu zostanie wydana odpowiednia liczba transponderów, a środki
zgromadzone na karnecie ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
4. Karnety stanowią własność Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu i w chwili
pierwszego zakupu karnetu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15 zł. Kaucja
podlega zwrotowi, gdy posiadacz karnetu w terminie nie późniejszym niż 2 tyg. od dnia
upływu okresu ważności karnetu, zwróci go w stanie gwarantującym dalsze jej
użytkowanie.
5. Karnety mogą być aktualizowane (doładowane o nową wartość pieniężną) w kasie
basenu w okresie ważności karnetu, który ulega wydłużeniu. Kwoty doładowań:
a. 65 zł karnet ważny 6 miesięcy – wartość karnetu 72 zł.
b. 105 zł karnet ważny 12 miesięcy – wartość karnetu 125 zł.
6. W przypadku braku środków na karnecie podczas rozliczania pobytu na obiekcie,
dopłatę należy uiścić gotówką w kasie.
7. Niewykorzystane środki finansowe na karnecie nie podlegają zwrotowi.
8. W przypadku nie doładowania karnetu albo braku zwrotu karnetu na zasadach
określonych w pkt. 4 i 5, zostanie on zablokowany, a pobrana kaucja nie podlega
zwrotowi.
9. W przypadku zagubienia, utraty lub uszkodzenia mechanicznego karnetu, które
uniemożliwi dalsze używanie, kaucja i niewykorzystane środki z tego karnetu nie
podlegają zwrotowi. Jedynie na pisemny wniosek posiadacza karnetu środki mogą być
przeniesione na nowy karnet (pobrana zostanie ponownie kaucja w wysokości 15 zł), a
dotychczasowy karnet (zniszczony, zagubiony) zostanie zablokowany. Termin
ważności nowego karnetu upływa w terminie ważności karnetu zagubionego,
utraconego lub uszkodzonego.

