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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW W RAMACH PROGRAMU 

POD NAZWĄ „KARTA DOBREGO UCZNIA” 

 

 

 

 

1. Karnet upoważnia do czterech wejść w ciągu miesiąca kalendarzowego na baseny 

wewnętrzne Kaliskiego Parku Wodnego (w okresie zimowym także na lodowisko 

przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, a w okresie letnim także na baseny 

zewnętrzne Kaliskiego Parku Wodnego). Każde wejście obejmuje maksymalnie 60 

minut pobytu na basenach wewnętrznych lub lodowisku albo całodzienny pobyt na 

basenach zewnętrznych. 

2. Karnet ważny jest w okresach: od 01 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.                    

(w przypadku karnetu na I semestr roku szkolnego) oraz od 01 kwietnia 2021 r. do 31 

sierpnia 2021 r. (w przypadku karnetu na II semestr roku szkolnego), od poniedziałku 

do niedzieli w godzinach otwarcia obiektu. 

3. Właścicielem karty jest „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. a użytkownikiem Uczeń 

Szkoły. 

4. Karnet jest imienny, ważny z aktualną legitymacją szkolną. 

5. Dopłaty za przekroczony czas będą regulowane przez Ucznia Szkoły lub opiekuna 

Ucznia Szkoły w kasie przy wyjściu gotówką lub kartą płatniczą. 

6. Niewykorzystane w danym miesiącu wejścia nie ulegają anulacji, ale muszą zostać 

wykorzystane w dwóch okresach: od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.                   

(w przypadku karnetu na I semestr roku szkolnego) oraz od 1 kwietnia 2021 r. do 31 

sierpnia 2021 r. (w przypadku karnetu na II semestr roku szkolnego). 

7. Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać w hali basenowej lub na lodowisku                        

z opiekunem. 

8. Z jednym opiekunem na basen lub na lodowisko może wejść maksymalnie pięciu 

użytkowników karnetu. 

9. Wartość karnetu nie podlega zamianie na gotówkę. 

10. Uczeń korzystający z karnetu oraz każdy opiekun zobowiązany jest do przestrzegania 

Regulaminów obowiązujących w Kaliskim Parku Wodnym i na lodowisku. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Regulaminów obowiązujących w Kaliskim Parku Wodnym i na 

lodowisku. 


