



OFERTA PAKIETÓW TRENINGOWYCH 
DLA POSIADACZY KARTY ZAWODNIKA PFKC 

Informacji o Karcie Zawodnika PFKC udziela Polska Federacja Klubów Curlingowych:

www.pfkc.pl


CENA PAKIETU KOSZT 1 GODZ. LODU W PAKIECIE

4 TRENINGI 1600 zł 200 zł

8 TRENINGÓW 2880 zł 180 zł

PAKIET 

CENA PAKIETU KOSZT 1 GODZ. LODU W PAKIECIE

4 TRENINGI 1280 zł 160 zł

8 TRENINGÓW 2240 zł 140 zł

PAKIET 

http://www.pfkc.pl


Regulamin pakietów treningowych dla posiadaczy Karty Zawodnika PFKC w Curling Łódź


1. Pakiety treningowe ICE4TEAM są imienne i ważne na 5 zgłoszonych użytkowników.

2. Pakiety treningowe ICE4TWO są imienne i ważne na 2 zgłoszonych użytkowników.

3. Pakiety treningowe można zakupić w recepcji obiektu Curling Łódź. Przy zakupie pakietu treningowego należy 

okazać ważne Karty Zawodnika PFKC wszystkich użytkowników objętych pakietem. 

4. Przy zakupie pierwszego pakietu na dany skład w sezonie, należy podać:

a) imiona i nazwiska wszystkich użytkowników objętych pakietem wraz z ich przynależnościami klubowymi,

b) numery ważnych Kart Zawodnika PFKC wszystkich użytkowników objętych pakietem,

c) numer telefoniczny i adres e-mail do jednej osoby kontaktowej spośród użytkowników pakietu.

5. Nie ma możliwości zmiany użytkowników objętych pakietem, wykreślenia, lub dopisywania użytkowników do 

pakietu. Pakiety nie mogą być odsprzedawane ani przekazywane innym osobom.

6. Pakiety treningowe są ważne 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu włącznie. Termin ważności pakietu nie podlega 

wydłużeniom. Dni w których hala jest nieczynna, lub zarezerwowana 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 

7. 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 soboty rezerwacje w ramach pakietu mogą być wykonywane tylko na następujące przedziały 

godzinowe: 9-11, 11-13, 13-15, 16-18, 18-20, 20-22.

e) W niedziele rezerwacje w ramach pakietu mogą być wykonywane tylko na następujące przedziały 

godzinowe: 9-11, 11-13, 14-16, 16-18.

f) W wyjątkowych okolicznościach Curling Łódź może dopuścić możliwość rezerwacji w innych przedziałach 

godzinowych niż określone w podpunktach c, d oraz e .

g) Zarezerwowany czas wynajmu toru może zawierać etap niezbędnego przygotowywania lodu do użytku.


8. Pakiety ICE4TEAM oraz ICE4TWO obowiązują na wybraną liczbę (4 lub 8) jednostek treningowych, które można 
wykorzystać w godzinach otwarcia hali, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7.


9. Użytkownicy ważnych pakietów treningowych mogą dokonywać rezerwacji torów curlingowych. Rezerwacji można 
dokonać mailowo (kontakt@curlinglodz.pl) lub osobiście w recepcji hali curlingowej. Rezerwacje przesyłane mailowo 
muszą zostać potwierdzone mailowo przez Curling Łódź. Niepotwierdzone rezerwacje nie są ważne.


10. Dokonanie rezerwacji jest możliwe, gdy ilość dostępnych jednostek treningowych na pakiecie jest większa lub 
równa wielkości rezerwowanej usługi.


11. 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.


12. Przed rozpoczęciem korzystania z toru curlingowego w ramach pakietu treningowego należy zgłosić obecność w 
recepcji obiektu Curling Łódź.


13. Rezerwacji torów w ramach pakietu treningowego należy dokonać z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.

14. 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.


15. Curling Łódź zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z 
zainteresowanym (np. turniej, przyczyny techniczne).


16. 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.


Zapytania i rezerwacje:

kontakt@curlinglodz.pl

http://www.curlinglodz.pl/calendar
mailto:kontakt@curlinglodz.pl
mailto:kontakt@curlinglodz.pl

