Promocja „DLA AKTYWNYCH”
Obowiązuje od 01.10.2021 r. do odwołania.
Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce
Miejsce obowiązywania:
Kryta Pływalnia „DELFIN”, ul. Krakowska 2, Kielce
Kryta Pływalnia „FOKA”, ul. Barwinek 31, Kielce
Kryta Pływalnia „MORS”, ul. Marszałkowska 96, Kielce
Kryta Pływalnia „ORKA”, ul. Kujawska 18, Kielce
Kryta Pływalnia „JURAJSKA”, ul. Jurajska 7, Kielce
Postanowienia ogólne:
1. Promocja dostępna jest dla klientów indywidualnych.
Uczestnictwo w promocji:
2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która zakupi bilet promocyjny.
Zasady i przebieg promocji:
3. Promocja pozwala na zakup biletu w cenie promocyjnej 7,50 zł brutto, uprawniający do korzystania z jednej z
wyżej wymienionych pływalni.
4. Bilet należy wykorzystać w godzinach: 7:00-7:45 lub 7:45-8:30 od Poniedziałku do Niedzieli, na pływalni w
której zakupiono bilet.
5. Promocja nie łączy się z ulgą przysługującą posiadaczom Karty Dużej Rodziny na zakup biletu z 50% zniżką
od wartości wynikającej z cennika obowiązującego na pływalni.
Postępowanie reklamacyjne:
6. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie oraz pisemnie w siedzibie MOSiR lub bezpośrednio u Kierownika
danej Pływalni.
7. Reklamacje w formie pisemnej należy składać z dopiskiem „Promocja - Dla aktywnych”.
8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamacje, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
9. O wyniku reklamacji składający reklamacje zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji)
w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
Postanowienia końcowe:
10. Dokonując zakupu biletu promocyjnego w sposób przewidziany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu,
Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mosir.kielce.pl oraz na Krytych Pływalniach
objętych promocją. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona
na wyżej wymienionej stronie internetowej oraz Krytych Pływalniach objętych promocją. Zmiana Regulaminu nie
narusza praw osób, które nabyły prawo do skorzystania z promocji przed dokonaniem zmiany.
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