
 
                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 18 /2022   
                                                                                        Dyrektora MOSiR z dnia 12.09.2022 r 

  
MOSiR w Łomży 

Kompleks Obiektów Wodnych Sportowo - Rekreacyjnych 
Pływalnia  ul. Niemcewicza 17 A, Park Wodny  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15 

 
Regulamin korzystania z karnetów 

 

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe 
(elektroniczne). 

2. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego 
regulaminu. 

3. Kompleks Obiektów Wodnych Sportowo-Rekreacyjnych w Łomży oferuje karnety 
o następujących opcjach: 

 

1 Jednorazowe wydanie karty karnetowej 

(na własność) 

20,00 zł 

2 Karnet indywidualny ważny 60 dni lub do 
wyczerpania wartości 

100,00 zł  - rabat 10%  od cen 
jednostkowych 

3 Karnet indywidualny ważny 90 dni lub do 
wyczerpania wartości 

200,00 zł - rabat 15%  od cen 
jednostkowych 

4 Karnet indywidualny ważny 180 dni lub do 
wyczerpania wartości 

300,00 zł - rabat 20%  od cen 
jednostkowych 

5 Karnet indywidualny ważny 270 dni lub do 
wyczerpania wartości 

500,00 zł - rabat 25%  od cen 
jednostkowych 

6 Karnet indywidualny ważny 365 dni lub do 
wyczerpania wartości 

900,00 zł - rabat 30%  od cen 
jednostkowych 

7 Karnet miesięczny „Open” imienny doładowany 
kwotą 180 zł -  możliwość korzystania bez 
ograniczeń w ciągu 30 dni 

 

8 Przedłużenie ważności karnetu  o 30 dni 15,00 zł 

9 Karnet rodzinny 600+ Zysk z rabatu 600 darmowych minut 

 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany cen biletu  wstępu na pływalnie MOSiR. Rabaty 
przypisane w dniu doładowania karnetu, obowiązują do momentu wyczerpania 
środków na karnecie. 



5. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu 
obiektów, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju. 

6. Posiadacz karnetu po upływie ważności lub po wyczerpaniu wartości ma prawo 
doładować karnet kwotą w jednej z możliwych opcji, wówczas kwota, która została 
na karnecie zostanie automatycznie dodana do kwoty doładowania i będzie ją 
można wykorzystać w uaktualnionym terminie. Rozliczanie sumy kwot następuje 
wg zasad dotyczących kwoty doładowania. 

7. Innym sposobem przedłużenia ważności karnetu jest wykupienie usługi 
„przedłużenia”. Zasady rozliczenia zgromadzonych środków nie ulegają zmianie. 
Wartość opłaty za przedłużenie nie zwiększa ilości środków zgromadzonych  
na karnecie. 

8. Korzystać z karnetu „Open” może tylko osoba, której imię i nazwisko przypisane 
jest do karnetu. Pracownik Recepcji ma prawo weryfikacji tożsamości w celu 
identyfikacji uprawnień do korzystania z tego karnetu. Brak możliwości 
przedłużenia ważności tego karnetu. 

9. W przypadku zgubienia karnetu nie przysługuje zwrot środków pieniężnych. Istnieje 
możliwość zakupu nowej karty w obowiązującej cenie. 

10. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu. 

11. W przypadku odstąpienia posiadacza karnetu od umowy MOSiR w Łomży zwraca 
niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na karnecie w wysokości 
pomniejszonej o wykorzystany rabat wynikający z zakupionego karnetu i liczony  
od ostatniego doładowania. 

12. W przypadku, gdy z przeliczenia wynika, iż wartość pozostałych na koncie środków 
jest mniejsza niż wartość wykorzystanego rabatu, właściciel  karnetu nie otrzyma 
żadnych środków. 

13. Przy każdorazowym skorzystaniu z karnetu pobierana jest „z góry” stawka 
podstawowa zadeklarowana przez klienta odpowiadająca 60 lub 120 minutom 
pobytu w strefie płatnej. Po przekroczeniu zadeklarowanej stawki podstawowej 
pobierana jest dopłata, za każde rozpoczęte 5 minut zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 

14. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata regulowana 
jest gotówką lub kartą płatniczą jeżeli wartość dopłaty przekracza 1 zł. 

15. Karnet upoważnia również do korzystania z kompleksu SPA za dodatkową opłatą                                
wg obowiązującego  cennika. 

16. Karnety wydawane są z możliwością korzystania z nich w dowolne dni tygodnia. 

17. Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach pracy obiektów. 

18. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego 
ważności po zgłoszeniu w kasie za okazaniem dokumentu tożsamości. 

19. Przy zakupie oraz podczas korzystania z karnetów nie obowiązuje Karta Dużej 
Rodziny. 

20. Przy zakupie oraz podczas korzystania z karnetów nie obowiązują inne promocje  
i rabaty. 



21. Karnet rodzinny wydawany przez Urząd Miejski w Łomży ważny jest przez  
12 miesięcy od daty zarejestrowania  w Recepcji  w systemie ESOK lub do 
wyczerpania bezpłatnych minut. Po wykorzystaniu bezpłatnych minut karnet 
rodzinny uzyskuje status karnetu indywidualnego o zerowej wartości konta  
z możliwością doładowania kwotami przewidzianymi w cenniku dla tego karnetu. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy regulaminów obiektów lub indywidualne decyzje Dyrektora 
MOSiR w przypadku rozbieżności w interpretacji zapisów regulaminu. 

  

Zatwierdził: 

DYREKTOR 

MOSIR w Łomży 

Andrzej Modzelewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L Nr 119, str. 1). 

Posiadacz karnetu przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, 
str. 1) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży z siedzibą: ul. Zjazd 18 18 – 
400 Łomża, tel. 86 215 06 05, adres e-mail sekretariat@mosir.lomza.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane 
kontaktowe do IOD: tel. 86 215 06 05, adres e-mail ochrona danych@mosir.lomza.pl. 

3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie rejestru wydanych karnetów  
na potrzeby własne oraz kontroli organów nadzorujących. 

4. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

5. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży mogą być 
przekazywane podmiotom wykonującym usługi serwisowe, w tym firmie serwisującej 
Elektroniczny System Obsługi Klienta. 

6. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży mogą być 
przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze  
wynikające z przepisów prawa. 

7. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży 
przechowywane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam 
przechowywać dane lub do czasu żądania usunięcia danych. 

8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że przysługuje 
Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do Pani/Pana/Państwa danych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego 
administratora. 

9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że przysługuje 
Pani/Panu/Państwu prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie Pani/Pana/Państwa 
danych w dowolnym momencie. 

10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że przysługuje 
Pani/Panu/Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku  
z przetwarzaniem Pani/Pana/Państwa niezgodnie z celem ich przetwarzania. 

11. Zakup karnetu jest równoznaczny ze zgodą klienta na przetwarzanie jego danych 
osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Łomży w celu wskazanym w pkt 3. 


