
Regulamin karnetu sezonowego 

 1. Podmiotem świadczącym usługi oraz zarządzającym zorganizowanym terenem jest Akademia 

Sportu Stawiki z siedzibą w Sosnowiecu przy  ul.Sobieskiego 49 (41-216), NIP 644-351-3581, REGON 

0000586250, zwaną dalej „Wake-Zone Stawiki”. 

  2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady sprzedaży i korzystania z karnetu 

sezonowego przez Osoby Uprawnione, zwany dalej karnetem sezonowym na wyciąg 5.0, na obszarze 

Wake-Zone Stawiki. 

 3.Osoba uprawniona do zakupu Karnetu Sezonowego na wyciąg 5.0/użytkownik – osoba fizyczna 

mająca zdolność do czynności prawnych, która w celach rekreacyjnych i sportowych będzie korzystała 

z karnetu sezonowego.  

4. Cennik – dokument wskazujący aktualną cenę za pojedynczy karnet sezonowy dla jednej Osoby 

uprawnionej, która podana jest w złotych polski (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce 

obowiązującej w dniu zakupu danego karnetu sezonowego na wyciąg 5.0. Aktualny cennik dostępny 

jest w Wake-Zone Stawiki oraz na stronie wake-zone.pl. 

 Karnet sezonowy na wyciąg 5.0 w cenie promocyjnej/przedsprzedażowej obowiązuje od dnia 

ogłoszenia do 30.04 i występuje w ograniczonej ilości. 

5. Karnet sezonowy na wyciąg 5.0 można zakupić na stronie internetowej wake-zone.pl lub na 

ośrodku Wake-Zone Stawiki 

5. Wake-Zone Stawiki informuje, że godziny otwarcia Ośrodka oraz aktualny rozkład jazdy, oraz dane 

o panujących warunkach są dostępne w portalach społecznościowych oraz na terenie ośrodka. 

Akademia Sportu Stawiki Sp. z o. o. jest uprawniona do zamknięcia Wyciągu 5.0 w razie zaistnienia 

poniżej wskazanych okoliczności: 

 a) w razie konieczności usunięcia awarii lub usterek technicznych; 

 b) w razie organizowania zawodów, treningów, szkoleń itp. Wake-Zone Stawiki może na czas ich 

trwania okresowo zamknąć wyciąg; 

 c) w sytuacji wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19;  

d) w przypadku zaistnienia złych warunków atmosferycznych. 

6. Okres, w jakim zakupiony przez Użytkownika karnet sezonowy  jest ważny od 01.05. do 30.09. 

7. Użytkownik jest zobowiązany do noszenia przez okres trwania karnetu sezonowego na wyciąg 5.0 

opaski na której on widnieje oraz jej odbijania przy każdym starcie z pomostu. 

8. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę za zakupiony karnet sezonowy, powinien to zgłosić 

pracownikowi obsługi Wake-Zone Stawiki przed  zakupem karnetu. 

 


