
Regulamin akcji promocyjnej „Bezpłatny weekend 19-20 X” 

Pływalnia, sala fitness i siłownia Ośrodka Sportu i Rekreacji  

m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 
 
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad przeprowadzenia akcji promocyjnej „Bezpieczny weekend 19-20 

X” na terenie obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, zwany dalej „OSiR Żoliborz”, i znajduje zastosowanie łącznie z 

regulaminami pływalni, zjeżdżalni, siłowni oraz zajęć fitness i odnowy biologicznej obowiązującymi 

w OSiR Żoliborz.  

2. Akcja promocyjna „Bezpłatny weekend 19-20 X”, zwana dalej „Akcją”, na terenie obiektów 

sportowych administrowanych przez OSiR Żoliborz trwa od 19 października 2019 r. do 20 października 

2019 r.  

w następujących godzinach i obiektach: 

- na pływalni 6:00 – 23:00, ostatnie wejście o 22:10, 

- na siłowni 6:00-22:45, 

- na zajęciach fitness: sobota 10:00-12:00, niedziela 10:00-12:00 oraz 18:00-20:00. 

3. Pobyt na pływalni w ramach Akcji trwa 30 minut + 20 minut czasu technicznego; po przekroczeniu 

czasu bezpłatnego pobytu naliczana będzie opłata 0,20 zł za każdą dodatkową minutę przebywania  

w strefie płatnej. 

4. Pobyt na siłowni i zajęciach fitness w ramach Akcji trwa 60 minut. 

5. Liczba osób przebywających jednocześnie na pływalni nie może przekroczyć 100 osób. 

6. Liczba osób przebywających jednocześnie na zajęciach fitness nie może przekroczyć 25 osób. 

7. Liczba osób przebywających jednocześnie na siłowni nie może przekroczyć 10 osób. 

8. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 

9. Akcja dotyczy wyłącznie wejść indywidualnych i obowiązuje wyłącznie w czasie otwarcia danego 

obiektu sportowego w ramach dostępnych (np. wcześniej niezarezerwowanych) godzin. 

10. W ramach Akcji nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji obiektu sportowego. 

11. Warunkiem skorzystania z Akcji jest pobranie w kasie OSiR Żoliborz paska z czipem bądź kluczem – 

zastępującego bilet jednorazowy. Pobranie paska jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz regulaminów, o których mowa w pkt 1. 

12. Pasek z czipem bądź kluczem będzie można otrzymać w kasie OSIR Żoliborz przed wejściem na 

pływalnię, siłownię bądź zajęcia fitness, z zastrzeżeniem pkt 13. Wejście w ramach Akcji obowiązuje 

przez taki sam czas jak bilet jednorazowy. Po tym okresie obowiązują opłaty i dopłaty zgodnie z 

cennikiem OSiR Żoliborz. 

13. Korzystanie z akcji jest ograniczone uwarunkowaniami wskazanymi w niniejszym regulaminie oraz 

możliwościami i parametrami technicznymi danego obiektu sportowego, a także może być w każdej 

chwili ograniczone względami bezpieczeństwa. 

Warszawa, dnia 17.10.2019 r. 


