
  
 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2022 

Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku 

z dnia 29.07.2022 r. 
 

 

 

w sprawie:   wprowadzenia Regulaminu kart abonamentowych na Pływalni 

Miejskiej  w Lęborku 
 

Na podstawie: §  15  pkt.  6  Regulaminu   Organizacyjnego  Centrum   Sportu  

i  Rekreacji  w  Lęborku  stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Nr 13/2020 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji 

w Lęborku z dnia  01.06.2020 r.   
 

zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wprowadzam Regulamin kart abonamentowych na Pływalni Miejskiej                           

w Lęborku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom zatrudnionym na 

stanowiskach: 

1. Kasjer 

2. Kierownik Pływalni i Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych. 

 

§ 3 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 51/2021 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji                             

z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zmiany regulaminu kart wstępu na Pływalnię 

Miejską w Lęborku 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r. 
 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2022                                                                                               
Dyrektora CSiR z dnia 29.07.2022 r. 

 

 

 

REGULAMIN  KART ABONAMENTOWYCH  
NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W LĘBORKU 

 
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Lębork  oferuje w sprzedaży dwa rodzaje kart 

abonamentowych: 
a) karta o nominale  60 zł w cenie 55 zł, z  terminem ważności  180 dni licząc od 

dnia zakupu lub aktualizacji abonamentu,  
b) karta o nominale 180 zł w cenie 160 zł z terminem ważności 360 dni licząc od 

dnia zakupu lub aktualizacji  abonamentu. 
 

2. Karta abonamentowa nie podlega zwrotowi ani przedłużeniu terminu ważności. 
 

3. Za każdą minutę pobytu w strefie płatnej z karty potrącana jest określona kwota, 
zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku Usług. 

 

4. Klient zobowiązany jest dokonać w kasie odpowiedniej i zgodnej z Cennikiem Usług 
dopłaty, jeśli należność za pobyt na pływalni przekracza pozostałą na jego karcie 
kwotę do wykorzystania.  

 

5. Posiadacz karty ma możliwość sprawdzenia w kasie, jaka kwota pozostała do 
wykorzystania na jego karcie. 

 

6.  W przypadku uszkodzenia karty przed upływem terminu jej ważności, pozostała na 
niej do wykorzystania kwota może zostać przeniesiona na nowo zakupioną kartę 
abonamentową. 

 

7. Klient może wejść na kartę o dowolnej porze (jeśli są wolne miejsca). Jeśli okaże się, 
że kwota na karcie jest niewystarczająca do opłacenia pobytu na pływalni, klient 
musi dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług. 

 

8. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie fakt ten zgłosić 
kasjerce w celu zablokowania karty.  
 
 

 


