
Regulamin 
korzystania z karty wstępu na wybrane atrakcje  

Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w Bałtowie 
z dnia 18 marca 2016 roku 

Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
woj. świętokrzyskiego 

 
§ 1 

 
Karty wstępu na wybrane atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego znajdują 
się w dyspozycji Biura Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. 
świętokrzyskiego.  
 

§ 2 
 
Biuro Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego dysponuje  
4 (czterema) kartami, każda dla 4 (czterech) osób. 
 

§ 3 
 

Karta upoważnia do bezpłatnego korzystania z: 
1. Parku Dinozaurów. 
2. Prehistorycznego Oceanarium. 
3. Kina Emocji Cinema 5D. 
4. Zwierzyńca Bałtowskiego. 
 

§ 4 
 

Jedna karta uprawnia do bezpłatnego korzystania przez maksymalnie 4 (cztery) 
osoby. 
 

§ 5 
 
Kartę użycza Biuro Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego 
tylko i wyłącznie członkom NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego po podpisaniu 
umowy użyczenia (załącznik Nr 1). 
 

§ 6 
 

Umowę użyczenia wypełnia sie w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 7 
 
Kartę użycza się bezpłatnie na czas nieprzekraczający 7 (siedem) dni. 
 

§ 8 
 
1. Niezwłocznie po upływie czasu użyczenia posiadacz karty jest obowiązany 

zwrócić kartę do Biura Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. 
świętokrzyskiego. 

2. Zwrot karty potwierdza się na umowie użyczenia (załącznik Nr 1). 
 

 



 
§ 9 

 
1. Posiadacz karty jest odpowiedzialny za przypadkową utratę.  
2. Posiadacz karty w momencie jej wypożyczenia ponosi za nią odpowiedzialność 

majątkową. 
a. niezwrócenie karty w terminie (pkt. 5) nakłada na jej posiadacza obowiązek 

wpłaty na konto Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. 
świętokrzyskiego kwotę w wysokości 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych, 

b. utrata karty w okolicznościach nie będących wykroczeniem lub przestępstwem 
(zgłoszonym organom ścigania) nakłada na jej posiadacza obowiązek wpłaty na 
konto Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego kwotę 
w wysokości 200,00 (słownie: dwieście 00/100) złotych tytułem opłaty za 
uzyskanie u jej wystawcy nowej karty. 

 
§ 10 

 
1. Posiadacz karty nie może udostępniać jej innym osobom. 
2. Posiadacz karty korzystając z oferowanych atrakcji ma obowiązek każdorazowego 

okazania karty wstępu. 
3. Pracownicy Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego mają prawo prosić 

posiadacza karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość pod 
rygorem odmowy wstępu na teren obiektu. 

 
§ 11 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Kielce, dn. 18 marca 2016 r. 

 
 
 

Przewodniczący 

Zarządu Wojewódzkiego 

NSZZ Policjantów 

woj. świętokrzyskiego 

 

Jerzy Kaniewski 
 

 

 

 

 

 

 

 


