Załącznik Nr 1 do uchwały VII/38/18
Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

REGULAMIN PROMOCJI „LOJALNOŚCIOWA”
1. Organizatorem promocji jest Pływalnia Powiatowa w Rykach, z siedzibą w Rykach przy
ul. Wyczółkowskiego 10A lok 109.
2. Promocja skierowana jest do wszystkich osób korzystających z karnetów indywidualnych
dostępnych w cenniku pływalni (normalne, ulgowe, dla seniora).
3. Promocja obowiązuje w okresie 2 stycznia – 31 grudnia 2019 r.
4. Klient nabywający karnet – po raz kolejny - uprawniony jest do 10% zniżki, z zastrzeżeniem,
iż przerwa pomiędzy utratą ważności karnetu, a zakupem nowego nie przekracza 30 dni.
5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Pływalni
Powiatowej w Rykach decyzje podejmuje Organizator promocji.

Załącznik Nr 2 do uchwały VII/38/18
Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 31 grudnia 2018 r.
REGULAMIN PROMOCJI „URODZINOWEJ”
1. Organizatorem promocji jest Pływalnia Powiatowa w Rykach, z siedzibą w Rykach
przy ul. Wyczółkowskiego 10A lok 109.
2. Promocja skierowana jest do wszystkich Klientów chcących skorzystać z atrakcji pływalni przy
ul. Janiszewskiej 2 w Rykach w dniu swoich urodzin.
3. Promocja obowiązuje w okresie 2 stycznia – 31 grudnia 2019 r.
4. Warunki promocji:
a) Klient w dniu swoich urodzin uprawniony jest do jednorazowego bezpłatnego
dwugodzinnego wejścia na teren obiektu pływalni,
b) prawo do skorzystania z promocji zostanie przyznane Klientowi, który okaże w kasie
pływalni dokument tożsamości ze zdjęciem (m. in. dowód osobisty, legitymację studencką,
szkolną lub inny) pozwalający na weryfikację Klienta oraz potwierdzający datę jego urodzin,
c) po przekroczeniu dwugodzinnego pobytu, Klient zobowiązany jest wnieść dopłatę zgodnie
z obowiązującym cennikiem indywidualnym,
d) Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pływalni Powiatowej w Rykach oraz
regulaminów szczegółowych.
5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Pływalni
Powiatowej w Rykach decyzje podejmuje Organizator.

