Załącznik do
zarządzenia nr 3/2020
Dyrektora M-GOK
z dnia 10 lutego 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU I WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO:

1. Karnet ważny jest przez okres miesiąca od daty pierwszego wejścia. Świąt powszechnie wolnych od
pracy nie dolicza się do ważności karnetu. Dni, w które siłownia jest nieczynna z innych, niż w/w
powodów zostaną doliczone do ważności karnetu.
2. Opłata za karnet miesięczny wynosi 100 zł, 80 zł dla uczniów i studentów za okazaniem ważnej
legitymacji.
3. Opłata za skorzystanie z wejścia jednorazowego wynosi 15 zł, 10 zł dla uczniów i studentów za
okazaniem ważnej legitymacji.
4. Karnet obowiązuje w godz. 16:00-22:00 na siłownię w dniach od poniedziałku do soboty.
5. Wejścia niewykorzystane w przeciągu ważności karnetu tracą ważność i nie przechodzą na kolejne
zakupione karnety.
6. W wyjątkowych przypadkach, można zawiesić ważność karnetu miesięcznego (choroba, wyjazd
służbowy, urlop) jednak nie częściej, niż 1 na pół roku.
7. Karnet uprawnia do wejść tylko osobę, na którą został wystawiony, nie może być udostępniany
osobom trzecim. Obsługa siłowni ma prawo zatrzymać karnet, jeśli stwierdzi próbę użycia przez osobę
nieuprawnioną.
8. Płatność za karnet miesięczny odbywa się jednorazowo z góry przelewem na konto bankowe

M-

GOK nr 84 1020 3844 0000 1102 0161 3140. Po zaksięgowaniu wpłaty karnet do odbioru w biurze
księgowości: ul. Dworcowa 1, 64-730 Wieleń.
9. Wejście jednorazowe uprawnia do skorzystania z siłowni. Opłata za skorzystanie z wejścia
jednorazowego jest uiszczana na konto bankowe M-GOK nr 84 1020 3844 0000 1102 0161 3140.
Każdorazowo przed przystąpieniem do korzystania z siłowni należy okazać dowód wpłaty.
10. W przypadku niewykorzystania karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy a także przedłużenie jego
ważności z zastrzeżeniem remontów, przerw technologicznych i innych uniemożliwiających
korzystanie z siłowni, zakupiony karnet przedłuża swoją ważność o czas w którym Użytkownik nie
mógł korzystać z zajęć.
11. Użytkownikowi siłowni przysługuje zwrot kosztów zakupu karnetu wyłącznie w przypadku
całkowitej rezygnacji z zajęć. W tej sytuacji przysługuje zwrot środków wyłącznie za zajęcia po
dokonanej rezygnacji, na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Dyrektora M-GOK.

