
Załącznik do Zarządzenia 04/10/2022 

Prezesa Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. 

z dnia 01 października 2022 r. 

 

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z KARNETÓW NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ W 

PROSZÓWKACH  

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI BOCHNIA SP. Z O.O.   

 
 

1. Ustala się następujące wartości, opłaty i terminy ważności karnetów – kart abonamentowych 

obowiązujących na pływalni (wyciąg z cennika):  

 

Rodzaj karnetu Wartość karnetu/ 

doładowania  

Wielkość rabatu Data ważności 

karnetu 

Karnet S 55 zł 10% 1 miesiąc 

Karnet M 90 zł 20% 2 miesiące 

Karnet L 150 zł 30% 3 miesiące 

 

2. W przypadku zakupu nowych karnetów – kart abonamentowych kaucja zwrotna za kartę 

magnetyczną z numerem identyfikacyjnym wynosi 15,00 zł. 

3. Karnet upoważnia do określonej liczby wejść, aż do wyczerpania wartości karnetu w okresie 

jego ważności po cenach korzystania z basenu pomniejszonych o wartość rabatu wynikającego 

z rodzaju zakupionego karnetu (np. karnet zakupiony za kwotę 55 zł pozwala wejść na 

pływalnię tyle razy, aż wykorzystana zostanie wartość karnetu czyli 55 zł po cenach z cennika 

pomniejszonych o 10% rabat.) 

4. Okres ważności karnetu liczy się od dnia zakupu lub doładowania karnetu w miesiącach.  

Np. Karnet S kupiony 15 lutego będzie ważny do 15 marca.  

5. Karnet należy doładować najpóźniej w ostatnim dniu okresu jego ważności przy zachowaniu 

do wykorzystania środków na nim wcześniej zgromadzonych. 

6. Nie ma możliwości zwrotu środków zgromadzonych na karnecie po upływie okresu jego 

ważności. Przeterminowany karnet zostanie systemowo wyzerowany. 

7. Karnet jest na okaziciela i jeśli tylko jego wartość na to pozwala na pływalnię może wejść 

dowolna liczba osób.  

8. Rabat udzielany w związku zakupem karnetu dotyczy zarówno cen korzystania z krytej pływalni 

jak i saun.  



9. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres 

ważności karnetu jest przedłużony o ilość dni postoju. 

10. Ze względu na okresowe zamknięcie Krytej Pływalni w Proszówkach w czasie trwania pandemii 

COVID oraz okres przejściowy obowiązywania poszczególnych Regulaminów zakupu i 

korzystania z karnetów tj. od 13.03.2020 do 30.09.2022 roku, przedłuża się okres ważności 

karnetu, którego data ważności wypadała w tym okresie  do 31 grudnia 2022 roku. 

11. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 roku.  

 


