
REGULAMIN „SENIOR NA PŁYWALNIACH GOS” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z programu „Senior na 

pływalniach GOS”, który w ramach polityki Gminy Miasta Gdańska wspiera Gdański Ośrodek Sportu 
(dalej nazywanego „GOS”), z siedzibą przy ul. Traugutta 29 (80-221) w Gdańsku, nazywanego dalej 
„Programem”, w związku z którą osoby spełniające określone w ust. 2 poniżej warunki mogą 
skorzystać z następujących pływalni:  
 
Pływalnia Osowa, ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku, 
Pływalnia Stogi, ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, 
Pływalnia Orunia, ul. Smoleńska 6/8 w Gdańsku, 
 
Łącznie nazywanych „Pływalniami”, a każda z osobna „Pływalnią”, 
 
na zasadach określonych w Regulaminie. 
 

2. Program ma charakter pilotażowy i ma na celu promocję aktywności fizycznej wśród starszych 
mieszkańców Gdańska poprzez umożliwienie im wejścia na Pływalnie w godzinach, w których 
udostępniane są one szkołom, po cenie niższej , niż wynikająca z Zarządzenia nr 743/18 Prezydenta 
Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów 
sportowych Gminy Miasta Gdańska administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu. 
 

3. Z Programu skorzystać mogą osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 
1) są posiadaczami Gdańskiej Karty Mieszkańca wydanej przez Stowarzyszenie  Gdańska 

Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowskiej 22, 
posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298 i okażą ją wraz z dokumentem 
potwierdzającym ich tożsamość przy zakupie biletu na Pływalnię, 

2) w dniu wizyty na Pływalni ukończyły 60 rok życia, 
 
nazywane w dalszej części Regulaminu „Seniorami”. 
 

4. Programu trwa od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 
§ 2. Warunki korzystania z Programu 

 
1. W ramach Programu Seniorzy mają możliwość nabycia biletu promocyjnego za cenę 5 zł za 60 minut, 

przy czym każda kolejna rozpoczęta minuta wiąże się z koniecznością dopłaty 0,10 zł (system wejść 

aquaparkowych). 

 

2. Wizyta na Pływalni w ramach Programu jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 

pomiędzy 6:20 a 16:00.  

 

3. W związku z korzystaniem z Pływalni w godzinach objętych Programem przez uczniów szkół na 

podstawie wcześniej zawartych umów z GOS, uczniowie mają pierwszeństwo w dostępie do Pływalni 

przed Seniorami. Ilość miejsc udostępniona Seniorom determinowana jest ilością pozostałych 

dostępnych miejsc w ramach limitu osób obowiązującego na poszczególne niecki basenowe. O 

dostępności biletów i możliwości wejścia na Pływalnię w ramach Programu lub jej braku informuje 

Seniora pracownik kasy Pływalni, przy czym informacja taka udzielana jest jedynie w odniesieniu do 

stanu aktualnego. 

 



4. W związku z okolicznościami opisanymi w ust. 3 powyżej, po przekroczeniu limitu osób mogących 

jednocześnie korzystać z Pływalni Senior na prośbę pracownika Pływalni jest zobowiązany do 

niezwłocznego jej opuszczenia, bez prawa żądania zwrotu ceny zapłaconej za bilet. 

 

5. W ramach Programu zakupu biletu dokonać można jedynie w kasie Pływalni, bezpośrednio przed 

Wizytą. Nie istnieje możliwość dokonania wcześniejszej rezerwacji biletu.  

 

6. Seniorzy zobowiązani są do korzystania z  szatni dla osób niepełnosprawnych.  

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

 
1. Korzystając z Programu, Senior akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

jego wizerunku oraz udziela Gminie Miasta Gdańska nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz 
wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez GOS, w celu 
ich promocji w kontekście udziału w imprezie na promocyjnych materiałach drukowanych GOS, w 
prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

 

2. Regulamin obowiązuje w okresie trwania Programu wskazanym w §1 ust. 4. 
 
3. GOS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Programu. 

 
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do GOS. 

 
5. GOS zastrzega prawo do odwołania lub zmiany dni lub godzin w których istnieje możliwość 

skorzystania z Programu na Pływalni, o czym poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym za 
pośrednictwem strony www.plywalniegdansk.pl   

 
6. Senior zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu poszczególnych Pływalni w 

zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem. 
 

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.plywalniegdansk.pl oraz w kasie Pływalni. 
 

8. GOS zastrzega sobie prawo do zmiany części bądź całej treści Regulaminu w każdym 
momencie trwania Programu, o czym poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym za 
pośrednictwem strony www.plywalniegdansk.pl  
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