
REGULAMIN ŚWIĄTECZNYCH KART PODARUNKOWYCH  

AGENCJI ROZWOJU MIASTA SIEDLCE 

 

1. W niniejszym regulaminie Świątecznych Kart Podarunkowych Agencji Rozwoju Miasta Siedlce 

(ARMS), zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 

a) Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o., 08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000221599, NIP 821-17-09-998, REGON 

710453717, 

b) Świąteczna Karta Podarunkowa – papierowa karta z unikalnym numerem, datą ważności, 

pieczątką ARMS na odwrocie, do nabycia w kasach Parku Wodnego Siedlce i Ośrodka Sportu. 

Karta uprawnia Użytkownika do jej realizacji we wskazanych na karcie obiektach należących 

do ARMS na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Karta Podarunkowa nie jest 

instrumentem płatniczym ani kartą płatniczą, 

c) Klient – osoba, która nabywa Świąteczną Kartę Podarunkową, 

d) Użytkownik – każdorazowy posiadacz Świątecznej Karty Podarunkowej, 

e) Obiekty ARMS – Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 8 (basen+sauna, tężnia, kręgielnia) 

 oraz Ośrodek Sportu, ul. B. Prusa 6 (lodowisko) 

2. Regulamin określa warunki zakupu i używania Świątecznych Kart Podarunkowych. 

3. Regulamin dostępny jest :  

a) na obiektach ARMS – kasa Parku Wodnego Siedlce i kasa Ośrodka Sportu; 

b) na stronach internetowych www.arm.siedlce.pl i www.parksiedlce.pl 

4. Zakupu Świątecznej Karty Podarunkowej można dokonać w kasie Parku Wodnego Siedlce 

oraz kasie Ośrodka Sportu w dniach i godzinach funkcjonowania obiektów wyłącznie w okresie 

od 3 grudnia do 23 grudnia 2018 roku. 

5. Świąteczna Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana na obiektach ARMS bezpośrednio 

po wydaniu Karty Klientowi. 

6. Świąteczna Karta Podarunkowa jest ważna do 28 lutego 2019 roku, co oznacza, że  Użytkownik 

może najpóźniej do 28.02.2019 r. skorzystać ze wszystkich obiektów wskazanych na karcie. 

Przy czym Użytkownik nie musi skorzystać ze wszystkich obiektów wymienionych na karcie 

tego samego dnia, może korzystać dowolnie, wybranego dnia tygodnia i o dowolnej porze 

zgodnie z harmonogramami otwarcia poszczególnych obiektów. 

7. Świąteczna Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do wstępu na skorzystania z danego 

obiektu w określonym na karcie czasie: 

a) Basen+sauna – 120 min. – Użytkownik ma do wykorzystania 120 min. łącznie na hali 

basenowej i w strefie saun. Dodatkowo otrzymuje 10 min. na przebranie się. Czas pobytu 

mierzony jest od momentu przekroczenia bramki przy kasie wejściowej do zwrotu paska 

z transponderem na kasie wyjściowej. Opłata za przekroczenie czasu jest pobierana z dołu 

za każde przekroczone 6 min. w wysokości (w zależności od dnia tygodnia): 

- Poniedziałek-Piątek – 1,30 zł za 6 min. 

- Sobota, Niedziela, Święta– 1,60 zł za 6 min. 

b) Lodowisko – wejście jednorazowe – Użytkownik może korzystać z lodowiska przez cały 

dzień jego funkcjonowania w godzinach określonych w harmonogramie obiektu na dany 

dzień. Przy czym Użytkownik jest zobowiązany do opuszczenia tafli lodowiska każdorazowo 



na czas przerwy technicznej. W tym czasie Użytkownik może przebywać w strefie szatni 

lodowiska, nie opuszczając jednak budynku lodowiska. Użytkownik kończy pobyt 

na lodowisku w momencie oddania paska na kasie wychodzącej i opuszczenia lodowiska. 

Nie ma możliwości bezpłatnego powrotu na lodowisko. Zgodnie z regulaminem obiektu nie 

ma możliwości opuszczenia obiektu bez zwrócenia paska na kasie wchodzącej. 

c) Tężnia – jeden seans 45 min. – Użytkownik ma do wykorzystania jeden seans o długości 45 

min. w dowolnym dniu tygodnia i o dowolnej porze, zgodnie z harmonogramem tężni. 

d) Kręgielnia – 1h gry na  torze – Użytkownik może skorzystać z jednej godziny gry na jednym 

torze Kręgielni w dowolnym dniu tygodnia i o dowolnej porze zgodnie z harmonogramem 

kręgielni. Na jednym torze może grać jednocześnie max 12 osób. Zalecana jest wcześniejsza 

rezerwacja toru ze względu na duże obłożenie obiektu. 

8. Użytkownik dokonuje realizacji Świątecznej Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej 

kasjerce oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za wybraną usługę. 

9. Kasjerka dokonuje potwierdzenia realizacji danej usługi z Karty poprzez ręczne skreślenie 

na karcie wykorzystanej usługi. 

10. Personel odmówi realizacji Świątecznej Karty Podarunkowej w przypadku:  

a) gdy przedłożona Karta nie jest autentyczna;  

b) upływu ważności Karty. 

11. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może 

zostać zwrócona ARMS ani też wymieniona na inne karty czy świadczenia. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2018 roku. 


