Regulamin wydawania i korzystania z Karty Mieszkańca
finansowanej przez gminę Miasto Świnoujście

1.

Regulamin określa zasady wydawania karty mieszkańca finansowanej przez Gminę Miasto
Świnoujście i korzystania z niej w Baltic Park Molo Aquapark™.

2.

Użyte w regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Regulamin – niniejszy regulamin Karty Mieszkańca,
b) Spółka – Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545)
przy ul. Marszałkowskiej 72/17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000386226, NIP: 7010297353,
REGON: 142935692,
c) Karta Mieszkańca – karta imienna, finansowana przez Gminę Miasto Świnoujście,
Urząd Miasta Świnoujście, Świnoujście 72-600, ul. Wojska Polskiego 1/5, która uprawnia
użytkownika do udzielenia mu rabatów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
d) Użytkownik – posiadacz Karty Mieszkańca.

3.

Karta Mieszkańca wydawana jest Użytkownikowi bezpłatnie. Karta Mieszkańca jest
bezzwrotna. Użytkownikowi może zostać wydana tylko jedna Karta Mieszkańca.

4.

Karta Mieszkańca jest limitowana, tj. Karta Mieszkańca zostanie wydana maksymalnie 5.000
(pięć tysięcy ) Użytkownikom, przy czym I partia Kart Mieszkańca (tj. Karty Mieszkańca do
osiągnięcia liczby 2.500) została wydana według kolejności zgłoszeń, natomiast II partia
Kart Mieszkańca (tj. Karty Mieszkańca od 2.501 do 5.000) zostanie wydana według kolejności
zgłoszeń przy jednoczesnym skorzystaniu z oferty Baltic Park Molo Aquapark™ (decyduje data
sprzedaży wskazana na paragonie). Karty Mieszkańca będą wydawane wyłącznie do
osiągnięcia liczby 5.000.

5.

Karta Mieszkańca nie jest kartą płatniczą. Karta Mieszkańca nie uprawnia do otrzymania
jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego.

6.

Karta Mieszkańca jest ważna 12 (dwanaście) miesięcy od dnia jej wydania.

7.

Użytkownikiem Karty Mieszkańca może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Mieszkańca miejsce zameldowania na terenie miasta
Świnoujście.

8.

9.

W celu wydania Karty Mieszkańca należy skorzystać z oferty Baltic Park Molo Aquapark™
zgodnie z cennikiem oraz jednocześnie wypełnić i podpisać (w sposób poprawny i kompletny)
wniosek o wydanie Karty Mieszkańca (kwestionariusz), a następnie przekazać wypełniony
wniosek (kwestionariusz) pracownikowi Recepcji Baltic Park Molo Aquapark™.
Osoba ubiegająca się o wydanie Karty Mieszkańca jest zobowiązana do okazania
pracownikowi recepcji Baltic Park Molo Aquapark™ ważnego dowodu tożsamości w celu
potwierdzenia danych podanych we wniosku oraz do podpisania oświadczenia, że dana osoba
posiada stałe zameldowanie na terenie Świnoujścia oraz wyraża zgodę na weryfikację swoich
danych meldunkowych przez Urząd Miasta Świnoujście. Brak kompletności/poprawności
danych lub brak podpisu pod oświadczeniem skutkuje odmową wydania Karty Mieszkańca.
Podpisanie wniosku (kwestionariusza) o wydanie Karty Mieszkańca jest jednoznaczne
z oświadczeniem Użytkownika, że:
a) Użytkownik potwierdza zgodność danych zamieszczonych we wniosku,
b) Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia,
c) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych
z wydaniem Karty Mieszkańca oraz obsługą programu Karta Mieszkańca,
w tym w szczególności weryfikacją miejsca zameldowania Użytkownika,
d) Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych Gminie Miasto
Świnoujście w celu obsługi programu Karta Mieszkańca, w tym w szczególności weryfikacji
miejsca zameldowania Użytkownika.

10. Użytkownik nie może udostępniać Karty Mieszkańca jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik
jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Spółki o zagubieniu lub kradzieży
Karty Mieszkańca.
11. Użytkownik nie może wykorzystywać Karty Mieszkańca do celów komercyjnych,
w szczególności do celów marketingowych.
12. Karta Mieszkańca uprawnia do udzielenia wyłącznie następujących rabatów:
a) 40% na karnet wstępu do Baltic Park Molo Aquapark™,
b) 30% na wstęp do Kids Club,
c) 10% na zabiegi wellness w BluSPAce w Radisson Blu Resort, Świnoujście.
13. Rabaty przewidziane niniejszym Regulaminem udzielane są od cen podstawowych
obowiązujących w dniu korzystania przez Użytkownika z Baltic Park Molo Aquapark™
lub Kids Club lub BluSPAce. Ceny podstawowe wskazane w cennikach
Baltic Park Molo Aquapark™, Kids Club oraz BluSPAce mogą ulegać zmianom.
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14. Rabaty przewidziane niniejszym Regulaminem nie łączą się innymi rabatami i ofertami
promocyjnymi.
15. Rabaty przewidziane niniejszym Regulaminem nie dotyczą wejść na zajęcia zorganizowane
(zajęcia pływania, fitness itp.) oraz wstępu na Surf wave.
16. W celu udzielenia rabatów przewidzianych niniejszym Regulaminem – przy nabywaniu
karnetów/biletów do Baltic Park Molo Aquapark™ lub Kids Club lub dokonywaniu płatności za
zabiegi wellness w BluSPAce w Radisson Blu Resort, Świnoujście – Użytkownik zobowiązany jest
do (i) okazania Karty Mieszkańca oraz (ii) dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość
Użytkownika.
17. Karta Mieszkańca uprawnia do udzielenia rabatu: (i) Użytkownikowi, (ii) 1 (jednej) osobie
dorosłej oraz (iii) 2 (dwójce) dzieci do ukończenia 16 roku życia.
18. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów Baltic Park Molo Aquapark™,
Kids Club oraz BluSPAce. Akceptując Regulamin, Użytkownik jednocześnie akceptuje
ww. regulaminy.
19. Karta Mieszkańca ulega unieważnieniu w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności
§ 10 i 11 Regulaminu,
b) naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminów Baltic Park Molo Aquapark™
lub Kids Club lub BluSPAce,
c) Użytkownik zażądał zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub zgłosił sprzeciw
w zakresie ich przetwarzania,
d) zagubieniu lub kradzieży Karty Mieszkańca,
e) upływu terminu na który Karta Mieszkańca została wydana.
20. We wniosku zgłoszeniowym Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez administratora Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-545) przy ul. Marszałkowskiej 72/17, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000386226,
NIP: 7010297353, REGON: 142935692 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
w celach związanych w wydaniem oraz obsługą programu Karty Mieszkańca, w tym
w szczególności weryfikacją miejsca zameldowania Użytkownika. We wniosku zgłoszeniowym
Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie jego danych osobowych Gminie
Miasto Świnoujście, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,
w celach związanych z obsługą programu Karty Mieszkańca, w tym w szczególności
weryfikacją miejsca zameldowania Użytkownika. Wyrażenie ww. zgód jest niezbędne
do udziału w programie.
21. Użytkownik, zgodnie z powołaną powyżej Ustawą, ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz możliwość ich korekty. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo
do kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych.
22. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualny Regulamin dostępny jest na
stronie internetowej http://balticpark-aquapark.pl/.

