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Regulamin korzystania z karnetów  SMART / NO LIMITS  

1. Karnet SMART jest ważny 30 dni od daty zakupu i obejmuje 6 wejść w dowolny dzień i o dowolnej 
godzinie w godzinach otwarcia obiektu. 

2. Karnet NO LIMITS jest ważny 30 dni od daty zakupu i obejmuje i obejmuje  wejścia w nieograniczonej 
liczbie w okresie abonamentowym w dowolny dzień i o dowolnej godzinie w godzinach otwarcia 
obiektu. 

3. Oba karnety upoważniają do korzystania z: 

 wszystkich zajęć grupowych  w sali, zajęć AQUA FITNESS oraz AQUA GYM 

 sauny (60 minut, chęć skorzystania z sauny należy zgłosić z 20-minutowym wyprzedzeniem (czas 
potrzebny na przygotowanie sauny), sauna może nie być dostępna jeżeli wcześniej została 
zarezerwowana na wyłączność) 

  basenu (60 minut, dostępność usługi oznaczona „basen otwarty” zgodnie z grafikiem 
zamieszczonym na stronie www.lusowskizdroj.pl) 

4. Jedno wejście z karnetu upoważnia do skorzystania z pojedynczej usługi spośród wymienionych 
powyżej. Skorzystanie z większej ilości usług przy okazji jednej wizyty w obiekcie (np. basen i sauna 
lub aqua fitness i sauna) oznacza wykorzystanie odpowiedniej ilości wejść z karnetu. 

5. Karnety są imienne i nie ma możliwości przekazania ich osobom trzecim (pracownik recepcji ma 
prawo poprosić o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem). 

6. Klient podejmuje decyzję, czy wykupione w ramach karnetu wejścia na zajęcia grupowe zostaną z 
góry zarezerwowane na określone zajęcia czy też będzie je wykorzystywać w dowolnym czasie w 
czasie ważności karnetu – w takim przypadku Klient jest zobowiązany do każdorazowej rezerwacji 
uczestnictwa dokonywanej najpóźniej jeden dzień przed zajęciami. 

7. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe drogą mailową na adres 
recepcja@lusowskizdroj.pl, podając swoje imię i nazwisko, lub drogą telefoniczną. 

8. Rezerwacja taka każdorazowo zostaje potwierdzona przez pracownika recepcji drogą mailową na 
wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

9. Niewykorzystane rezerwacje uważa się za wykorzystane wejścia. 

10. Niewykorzystane wejścia po upływie ważności karnetów nie przechodzą na kolejny okres.  

 
Dane Klienta:     
imię i nazwisko  
…………………………................................................................................................................... 
adres email  

                 @...................................... 

 
telefon kom. ……………………………………………………………………………. 

 
Zapoznałam/zapoznałem się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść. Wyrażam 
zgodę na kontakt mailowy oraz telefoniczny w celu realizacji zakupionego abonamentu. 
 
 
Data ………………………………oraz czytelny podpis Klienta ………………………………………………………….. 
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