
 
 

 

 

 

REGULAMIN CENNIKA - letniej oferty specjalnej 
(dotyczy promocyjnych cen biletów w Strefie Aktywności Sportowej, 

ważny do 30 września 2017 roku) 
 

Ogólne postanowienia. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania LETNIEJ OFERTY SPECJALNEJ, 

zwanej promocją cenową, ogłoszonej w związku z otwarciem 17 lipca 2017 roku Strefy 

Aktywności Sportowej (Kręgielni, Siłowni i Sali do Treningu Funkcjonalnego – CROSS BOX) 

w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ. 

2. Godziny otwarcia Kręgielni, Siłowni i Sali do Treningu Funkcjonalnego – CROSS BOX oraz 

obowiązujący  cennik znajdują się na stronie internetowej www.trzebnicazdroj.eu oraz               

w punkcie obsługi klienta GPW TRZEBNICA-ZDRÓJ. 

3. Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, 

godzin otwarcia i zasad korzystania ze Strefy w dowolnym czasie. Informacja o zmianie 

umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w punkcie obsługi klienta GPW 

TRZEBNICA-ZDRÓJ. 

 

Szczególne zapisy w cenniku dotyczące pierwszego wejścia za 1 zł. 

1. Wejście za 1 zł jest specjalną ofertą skierowaną do każdego użytkownika, który 

wypełni prawidłowo i podpisze ankietę przygotowaną w związku z uruchomieniem 

siłowni oraz cross box. 

2. Wejście za 1 zł należy wykorzystać w dniu wypełnienia ankiety. 

3. Wejście za 1 zł dotyczy tylko jednej z dwóch dostępnych usług i może zostać 

wykorzystane w celu skorzystania z siłowni lub z cross box.  

4. Dzieci w wieku 7 – do lat 16 mogą skorzystać z wejścia za 1 zł wyłącznie pod opieką 

opiekunów prawnych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za ich pobyt w siłowni lub 

cross box.  

5. Oferta obowiązuje dla każdego użytkownika tylko 1 raz. 

6. Oferta jest ważna do 30 września 2017 roku. 

 

Szczególne zapisy w cenniku dotyczące SIŁOWNI i CROSS BOX. 

7. Cennik określa rodzaje wejść do siłowni i cross box: 

 1 Wejście oznacza zakupienie biletu jednorazowego wejścia przy płatności gotówką, 

kartą płatniczą lub E-KARTĄ, 

 karnety ilościowe oznaczają ilość wejść jednorazowych (4, 8, 12) lub bez określania 



 
 

 

 

ilości (no limit) i są ograniczone 30-dniowym terminem ważności od dnia zakupu do 

wykorzystania. 

8. Karnet załączany jest na E-KARTĘ i jest imienny. W punkcie obsługi klienta należy 

okazać E-KARTĘ z załączonym karnetem oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.  

[Obowiązuje regulamin E-KARTY od 10 września 2016 roku]. 

9. Karnet „no limit ulgowy” oznacza karnet bez określonej ilości wejść i skierowany jest 

do młodzieży szkolnej od 16 roku życia i studentów do 25 roku życia, po okazaniu ważnej 

legitymacji szkolnej lub studenckiej, dla emerytów i rencistów oraz seniorów od 60 roku 

życia po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki.  

10. Karnet „no limit rodzinny” oznacza karnet bez określonej ilości wejść i skierowany jest 

do 1 rodzica, który wspólnie (w tym samym czasie) będzie korzystał z usług siłowni lub 

usług cross box ze swoim dzieckiem (w wieku 7-16 lat). 

W przypadku przybycia tylko 1 osoby wejście na karnet nie będzie możliwe i będzie ona 

zobowiązana do zakupu wejścia jednorazowego. 

11. Karnet „no limit 2-osobowy” oznacza karnet bez określonej ilości wejść i skierowany 

jest do 2 osób dorosłych, które wspólnie (w tym samym czasie) będą korzystać z usług 

siłowni lub usług cross box.  

W przypadku przybycia tylko 1 osoby wejście na karnet nie będzie możliwe i będzie ona 

zobowiązana do zakupu wejścia jednorazowego. 

12. Trening personalny oznacza zakupienie usługi indywidualnej (uczestnik + trener, 

zatrudniony w siłowni lub cross box przez GPW TRZEBNICA-ZDRÓJ). Przy zakupie 

treningu personalnego obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie i zapisanie terminu (dnia i 

godziny) z obsługą siłowni lub cross box. 

13. Trening personalny oferowany jest w karnecie ilościowym 4 wejść do siłowni lub cross 

box i ograniczony jest terminem ważności 30 dni od dnia zakupu.  

 

Szczególne zapisy w cenniku dotyczące KRĘGIELNI. 

14. Cennik określa kwotę zakupu gry na jednym torze na czas 1 godziny. Rekomendujemy 

ilość graczy na jednym torze 4-6. 

15. Cennik jest zróżnicowany cenowo w poszczególne dni oraz jest określony różnymi 

stawkami do godziny 17:00 i po godzinie 17:00. 

Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem nr 12/2017 Prezesa Zarządu GPW TRZEBNICA-

ZDRÓJ Sp. z o.o.  

 

 

 
 

 


