Regulamin korzystania z karty rabatowej AKTYWNY EŁK
w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku
Postanowienia ogólne
§1
1. Korzystanie z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – zwanego dalej
MOSiR – na zasadach określonych w regulaminach korzystania z poszczególnych obiektów
MOSiR może być opłacane zgodnie z cennikami tych obiektów za pomocą karty rabatowej –
zwanej dalej kartą Aktywny Ełk, której rodzaje i wartości określa poniższa tabela:
Karta
AKTYWNY EŁK
Miesięczna
Kwartalna
Półroczna

Cena i
karty (zł)
50,00
100,00
250,00

wartość

Ulga
10%
20%
25%

Okres
ważności
karty
1 miesiąc
3 miesiące (kwartał)
6 miesięcy (pół roku)

2. Nabycie usługi za pomocą karty Aktywny Ełk jest równoznaczne z zapoznaniem się i
akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
§2
1. Za pomocą kart Aktywny Ełk, można korzystać z następujących obiektów:
a) Park Wodny – ul. J. Piłsudskiego 29,
b)Stadion Miejski (korty trawiaste oraz lodowisko) – ul. J. Piłsudskiego 27,
c) Hala Sportowo-Widowiskowa (siłownia oraz sauny) – ul. Św. M. M. Kolbego 11.
d)Plaża – korty- ul. Parkowa
2. Wydanie karty Aktywny Ełk wiąże się z założeniem konta w elektronicznym systemie
obsługi klienta i wniesieniem niepodlegającej zwrotowi opłaty jednorazowej w wysokości
wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika.
3. Korzystanie z karty Aktywny Ełk wymaga doładowania w wysokości wynikającej z
rodzaju i wartości karty określonej w Tabeli, o której mowa w § 1 ust.1 niniejszego
Regulaminu.
4. Karta Aktywny Ełk umożliwia wstęp w dniach i godzinach otwarcia obiektów
wymienionych w § 2 ust.1, zgodnie z grafikami wejść i nie gwarantują wstępu w przypadku
braku wolnych miejsc lub rezerwacji obiektu.
5. Posiadacz karty Aktywny Ełk powinien zanotować numer identyfikacyjny karty, co
pozwoli na ewentualne wydanie duplikatu karty w przypadku jej utraty lub zniszczenia.
6. Kartę Aktywny Ełk można nabyć w kasach obiektów wymienionych w § 2 ust.1.
Zasady korzystania z kart Aktywny Ełk
§3
1. Za pomocą kart Aktywny Ełk: miesięcznej, kwartalnej i półrocznej, można dokonywać
opłat za korzystanie z obiektów MOSiR tj. Parku Wodnego, kortów trawiastych, lodowiska,
siłowni i sauny bez usługi wypożyczania sprzętu (rakiety tenisowe, piłki tenisowe, łyżwy) oraz
bez usługi ostrzenia łyżew.
2. Kartami Aktywny Ełk można opłacić jednorazowe wejście na obiekty wymienione w § 2
ust.1 z uwzględnieniem wysokości rabatu przypisanego do danej karty i wymienionego w
Tabeli, o której mowa w § 1 ust.1 niniejszego Regulaminu.
3. Kartami Aktywny Ełk można opłacić karnet wstępu na siłownię, saunę oraz karnet na
zajęcia fitness, ale bez uwzględnienia wysokości rabatu przypisanego do danej karty i

wymienionego w Tabeli, o której mowa w § 1 ust.1 niniejszego Regulaminu, ponieważ karnet
jest już formą rabatu, a promocji nie łączymy.
4. Kartami Aktywny Ełk nie można opłacać kursów nauki pływania.
5. Karty Aktywny Ełk są kartami na okaziciela, co oznacza, iż prawo do korzystania z
obiektów przysługuje aktualnemu posiadaczowi karty Aktywny Ełk i osobom mu
towarzyszącym.
6. W zależności od wartości karty Aktywny Ełk, cena nabycia usługi przez posiadacza karty
i osób towarzyszących jest pomniejszana o odpowiednią wartość ulgi, określonej w Tabeli, o
której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
7. Karta Aktywny Ełk umożliwia opłacenie należności za faktyczny czas korzystania z
obiektu.
8. Pobranie odpowiednich kwot z karty Aktywny Ełk następuje stosownie do wysokości
opłat z cenników obiektów i proporcjonalnie do czasu korzystania i przysługujących ulg.
9. Korzystający z ulg, zobowiązani są do przedstawienia dokumentu uprawniającego do
korzystania z tych ulg.
10. W razie wystąpienia braku środków na karcie, dopłatę należy uregulować gotówką lub
kartą płatniczą.
11. Karty Aktywny Ełk uprawniają do korzystania z obiektów od momentu doładowania
do wyczerpania kwoty doładowanej przez okres wskazany w Tabeli, o której mowa w § 1 ust.
1 niniejszego Regulaminu. Poprzez doładowanie karty w wysokości wynikającej z Tabeli w
kasach obiektów MOSiR (wyposażonych w elektroniczny system obsługi klienta) następuje
aktualizacja karty, termin jej ważności ulega wydłużeniu, a środki dotychczas zgromadzone na
karcie
przechodzą
na następny okres.
12. Nie ma możliwości zwrotu ani zamiany zakupionej karty oraz zwrotu w gotówce
niewykorzystanych środków na karcie Aktywny Ełk.
13. Po upływie terminu ważności karty licząc od daty doładowania oraz w przypadku braku
jej aktualizacji niewykorzystane środki zostają zablokowane. Środki na karcie Aktywny Ełk
zostają odblokowane do ponownego wykorzystania po doładowaniu, o którym mowa w § 3
ust.11.
§4
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 karty rabatowej Aktywny Ełk 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
Ełku
z
siedzibą:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail
mosir@mosir.elk.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane
kontaktowe do IOD: tel. 87 610 38 38 wew. 36, adres e-mail
ochronadanych@mosir.elk.pl.

3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie rejestru wydanych kart rabatowych
Aktywny Ełk na potrzeby własne oraz kontroli organów nadzorujących.
4. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku nie będą
przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
5. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 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 Ełku mogą być
przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze
wynikające z przepisów prawa.
7. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 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 Ełku 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 Ełku 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 Ełku 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 karty rabatowej Aktywny Ełk 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 Ełku w celu wskazanym w pkt 3.

Postanowienia końcowe
§5
1. Warunki korzystania z obiektów i oferowanych przez MOSiR usług, w tym uczestnictwa
w kursach nauki i doskonalenia pływania, zajęciach fitness, określają odrębne regulaminy.
2. W przypadku zamknięcia obiektu lub odwołania zajęć z przyczyn obiektywnych
lub leżących po stronie MOSiR, wniesione za pomocą karty Aktywny Ełk opłaty podlegają
rozliczeniu w ramach późniejszego korzystania z usług MOSiR.
2. Posiadacz karty wyraża zgodę na wszelkie zmiany cenników i zakresu usług
świadczonych
przez MOSiR, zwłaszcza tych, które związane są ze zmianą wysokości podatku VAT za te
usługi.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego użytkownika karty Aktywny Ełk. Wraz z
zakupem karty Aktywny Ełk użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących w obiektach MOSiR.

