OFERTA PAKIETÓW TRENINGOWYCH
ważna od 07.01.2019

PAKIET
CENA PAKIETU
4 TRENINGI

2200 zł

880 zł

8 TRENINGÓW

4000 zł

1600 zł

PAKIET
CENA PAKIETU
4 TRENINGI

2400 zł

960 zł

8 TRENINGÓW

4400 zł

1760 zł

PAKIET
CENA PAKIETU
4 TRENINGI

1600 zł

640 zł

8 TRENINGÓW

2800 zł

1120 zł

PAKIET
CENA PAKIETU
4 TRENINGI

1750 zł

700 zł

8 TRENINGÓW

3000 zł

1200 zł

Regulamin pakietów treningowych w Curling Łódź
1. Pakiety treningowe ICE4TEAM i ICE4TEAM WEEKEND+ są imienne i ważne na 5 zgłoszonych użytkowników.
2. Pakiety treningowe ICE4TWO i ICE4TWO WEEKEND+ są imienne i ważne na 2 zgłoszonych użytkowników.
3. Pakiety treningowe można zakupić w recepcji obiektu Curling Łódź. Przy zakupie pakietu treningowego należy
podać imiona i nazwiska wszystkich użytkowników objętych pakietem wraz z informacją, do jakiego klubu należy
każdy z użytkowniktów, oraz numer kontaktowy i adres e-mail do minimum jednej z tych osób. Nie ma możliwości
zmiany użytkowników objętych pakietem, wykreślenia, lub dopisywania użytkowników do pakietu. Pakiety nie mogą
być odsprzedawane ani przekazywane innym osobom.
4. Pakiety treningowe są ważne 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu włącznie. Termin ważności pakietu nie podlega
wydłużeniom. Dni w których hala jest nieczynna, lub wyrezerwowana na imprezę, nie wpływają na czas
obowiązywania pakietu treningowego. Obowiązkiem użytkowników pakietu jest upewnienie się, że będą w stanie
wykorzystać pakiet w okresie jego obowiązywania. Kalendarz dostępności torów można znaleźć na stronie:
www.curlinglodz.pl/calendar
5. Długość pojedyńczej jednostki treningowej w ramach pakietu treningowego to 2 godziny.
a) Nie ma możliwości rezerwacji treningu krótszego niż 2 godziny.
b) Rezerwacje w ramach pakietu muszą być wielokrotnością pojedyńczej jednostki treningowej.
c) Rezerwacje w ramach pakietu muszą rozpoczynać się o pełnych godzinach.
d) W weekendy rezerwacje w ramach pakietu mogą być wykonywane tylko na następujące przedziały
godzinowe: 9-11, 11-13, 13-15, 16-18, 18-20, 20-22.
6. Pakiety ICE4TEAM oraz ICE4TWO obowiązują na wybraną liczbę (4 lub 8) jednostek treningowych, które można
wykorzystać w poniedziałki w godzinach 16:00 - 22:00 lub od wtorku do piątku w godzinach 14:00 - 22:00 (ostatnie
wejście o 20:00), z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5.
7. Pakiety ICE4TEAM WEEKEND+ oraz ICE4TWO WEEKEND+ obowiązują na wybraną liczbę (4 lub 8) jednostek
treningowych, które można wykorzystać w poniedziałki w godzinach 16:00 - 22:00, od wtorku do piątku w
godzinach 14:00 - 22:00 oraz w weekendy w godzinach 9:00-22:00 (ostatnie wejście o 20:00), z zastrzeżeniem pkt.
4 i 5.
8. Użytkownicy ważnych pakietów treningowych mogą dokonywać rezerwacji torów curlingowych. Rezerwacji można
dokonać mailowo (kontakt@curlinglodz.pl) lub osobiście w recepcji hali curlingowej.
9. Dokonanie rezerwacji jest możliwe, gdy ilość dostępnych jednostek treningowych na pakiecie jest większa lub
równa wielkości rezerwowanej usługi.
10. Każda osoba znajdująca się na torze musi być objęta ważnym pakietem treningowym lub opłacić wynajem toru za
godzinę wg cennika wynajmu torów. Dotyczy to również trenerów i innych osób towarzyszących wchodzących na
tor.
11. Rezerwacji torów w ramach pakietu treningowego należy dokonać z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.
12. Rezygnację z zarezerwowanego wcześniej toru należy zgłosić co najmniej 48 godzin wcześniej, mailowo
(kontakt@curlinglodz.pl) lub osobiście w recepcji hali curlingowej. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie
krótszym niż 48 godzin przed wejściem na lód, nastąpi automatyczna zapłata za rezerwację. Powyższe nie dotyczy
sytuacji sprzedania toru innemu klientowi.
13. Curling Łódź zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z
zainteresowanym (np. turniej, przyczyny techniczne).
14. Jeżeli klient dwukrotnie w ciągu miesiąca w odpowiednim terminie nie zgłosi rezygnacji z zarezerwowanego
wcześniej toru, Curling Łódź zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji w kolejnym miesiącu.
15. Promocyjne ceny pakietów dla członków klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Klubów Curlingowych
obowiązują jedynie w stosunku do pakietów, do których wszyscy zgłoszeni użytkownicy spełniają kryterium
przynależności do klubów zrzeszonych w PFKC. Curling Łódź zastrzega sobie prawo do zażądania potwierdzenia
przynależności klubowej użytkownika.

Zapytania i rezerwacje:
kontakt@curlinglodz.pl

