REGULAMIN KARTY OLSZTYN SPORT
Korzystaj codziennie przez 30 dni: Aquasfera oraz baseny przy ul. Głowackiego i Mariańskiej bez
limitu czasowego, trzy lodowiska, sprzęt pływający i sportowy w CRS Ukiel.
KARTA OLSZTYN SPORT – karta normalna lub ulgowa umożliwiająca korzystanie z określonych
usług w następujących obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie*:
WCRS AQUASFERA GALERIA WARMIŃSKA – basen bez limitu czasowego (raz dziennie)
PŁYWALNIE PRZY UL. GŁOWACKIEGO i UL. MARIAŃSKIEJ – basen bez limitu czasowego (raz
dziennie)
CRS UKIEL (wypożyczalnie przy ul. Kapitańskiej, Olimpijskiej i Sielskiej) – do wyboru jedna z usług:
rower turystyczny, nartorolki, łyżworolki, zestawy gier, nordic walking, narty biegowe, kajaki 1 i 2osobowe, rowery wodne 2-osobowe, deska z żaglem (60 minut/raz dziennie)
LODOWISKA w CRS Ukiel, obok HWS Urania i przy ul. Jeziołowicza – korzystanie z lodowisk (bez
wypożyczenia łyżew (45 minut/raz dziennie)
CENY – karta ulgowa 4-12 lat: 99 zł (dzieci za okazaniem odpowiedniego dokumentu); karta ulgowa
12+: 129 zł (przysługuje uczniom/studentom od 12. do 25. roku życia oraz osobom powyżej 60 lat i
niepełnosprawnym ze znacznym stopniem za okazaniem odpowiedniego dokumentu); karta normalna:
139 zł.
ZASADY KORZYSTANIA – WCRS Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA: dzieci do 12 lat tylko pod
opieką osób pełnoletnich; basen ul. Głowackiego i ul. Mariańska: dzieci do 7 lat tylko pod opieką osób
pełnoletnich, CRS Ukiel; sprzęt pływający od 16. roku życia za okazaniem karty pływackiej.
Posiadacze kart ulgowych w wieku od 4 do 25 lat mogą również korzystać nieodpłatnie z zajęć
sportowo-rekreacyjnych organizowanych w czasie ferii i wakacji.
1. Każda karta posiada indywidualny numer konieczny do identyfikacji jej Właściciela.
2. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej Właściciel.
3. Przed skorzystaniem z karty Właściciel jest zobowiązany okazać dokument tożsamości ze
zdjęciem.
4. Każda z usług ma określony limit czasu (nie dotyczy Aquasfery, basenu przy ul. Głowackiego i
Mariańskiej), po przekroczeniu czasu Właściciel karty dopłaca gotówką w danej kasie zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
5. Właściciel karty może korzystać z usług w danym obiekcie raz dziennie.
6. Datę aktywacji karty Właściciel określa w dniu zakupu.
7. Karta jest ważna 30 dni od momentu aktywacji. Po upływie tego czasu może być wielokrotnie
doładowana.
8. Nie ma możliwości przedłużenia daty ważności oraz wymiany karty na gotówkę.
9. Na lodowiskach obok HWS Urania i przy ul. Jeziołowicza Właściciel karty jest dodatkowo
zobowiązany okazać specjalne zaświadczenie (wydawane przy zakupie karty) potwierdzające
termin jej ważności.
10. Właściciel karty może korzystać z usług obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w
godzinach otwarcia obiektów oraz po wcześniejszym zapoznaniu się z grafikami basenów i
upewnieniu się o dostępności danych usług.
11. Jednorazowa i bezzwrotna opłata za wydanie karty wynosi 20 zł.
12. W przypadku utraty karty należy zgłosić się do kasy, pokazać dowód zakupu (paragon/faktura)
wraz z zaświadczeniem. Po dokonaniu ponownej opłaty w wysokości 20 zł Właściciel otrzyma
nową kartę z datą ważności z poprzedniej karty.
13. Właściciel karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach
OSiR.
14. Karta jest ważna w czasie obowiązywania akcji promocyjnej.
15. Miejsca zakupu kart: Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA
(89 535 96 22), Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel (89 527 12 03), basen ul. Głowackiego (89
527 71 28).
*Korzystanie z karty jest możliwe w dniach i godzinach funkcjonowania obiektów oraz na podstawie
regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

