REGULAMIN CENNIKA
CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM

1.

Cennik Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków, jest ważny od
dnia 07.01.2020 r. do dnia ponownej aktualizacji.

2.

Bilet jednorazowy ma ważność 60 minut. Po przekroczeniu tego czasu następuje stała dopłata.

3.

Bilet dwugodzinny ma ważność 120 minut. Po przekroczeniu tego czasu następuje stała dopłata.

4.

Stała dopłata minutowa wynosi 0,22 zł.

5.

Zakup biletu porannego jest możliwy od poniedziałku do piątku do godziny 10:00

6.

Bilet weekendowy obowiązuje w soboty, niedziele oraz święta.

7.

Bilet weekendowy jest ważny 60 minut.

8.

Bilet weekendowy dwugodzinny jest ważny 120 minut.

9.

Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom (do 26 roku życia), emerytom oraz rencistom po okazaniu
dokumentu potwierdzającego upoważnienie do zniżki.

10. Korzystanie z usług przez dzieci do lat 3 jest bezpłatne.
11. Biletem rodzinnym objęte są dzieci do lat 16.
12. Bilety rodzinne 2+1 oraz 2+2 przeznaczone są dla prawnych opiekunów z dziećmi.
13. Po przekroczeniu czasu biletu rodzinnego następuje stała dopłata.
14. Karnety mają ważność 31 dni od daty aktywacji. Po doładowaniu konta minuty które straciły ważność
nie zostają przywrócone.
15. Jeżeli podczas korzystania z usług wartość karnetu zostanie przekroczona, uruchomiona zostaje stała
dopłata.
16. Przy zakupie karnetu pobrana zostaje kaucja zwrotna w wysokości 5 zł.
17. Kaucja nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy karnet został zagubiony bądź uszkodzony.
18. Kara za zniszczenie bądź zgubienie zegarka wynosi 20 zł.
19. Czas zostaje aktywowany od momentu wydania zegarka przez kasjera, a koniec naliczania następuje po
zatrzymaniu czasu przez kasjera w systemie dostępu (pobyt w szatni wliczony jest w czas 60/120minut).
20. Na zajęciach zorganizowanych obowiązują karnety imienne.
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