
 

REGULAMIN ,,KARTY TURYSTY’’ 
 
 

I. DEFINICJE 
 
1. Projekt ,,Karta Turysty’’ – oferta specjalna dla odwiedzających powiat kościerski, mająca na celu 

promocję turystyczną. 

2. Nośnik – karta posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny, dystrybuowana wraz                         

z broszurą informacyjną, podpisana przez posiadacza karty, upoważniająca posiadacza do jej 

wielokrotnego wykorzystania. 

3. Broszura informacyjna - wydawnictwo zawierające informacje o ofertach i rabatach udzielanych 

przez Partnerów Projektu. 

4. Karta Turysty -oferta zniżek udzielanych przez Partnerów, obowiązująca w całym Okresie Edycji. 

5. Okres Trwałości Projektu ,,Karta Turysty’’ rozpoczyna się 1 marca 2016 i kooczy 31 grudnia tego 

samego roku.  

6. Okres Edycji ,,Karty Turysty’’ (fizyczna możliwośd zakupu karty przez turystę) trwa od 25 kwietnia 

2016 do 31 grudnia tego samego roku. 

7. Partner –uczestnik projektu ,,Karta Turysty’’. 

8. Obiekt –obiekt Partnera, w którym jest honorowana ,,Karta Turysty’’. 

9. Użytkownik Karty –ostateczny nabywca ,,Karty Turysty’’. 

10. Emitent Karty –wydawca ,,Karty Turysty’’: Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. ,,Karta Turysty’’ stanowi ofertę zniżek ważnych w Okresie Edycji, udzielanych przez Partnerów. 

2. Oferta zniżek w ramach ,,Karty Turysty’’ jest dostępna od momentu jej zakupu do kooca ważności 

karty tj. do 31.12.2016 r. 

3. Pełna lista Partnerów ,,Karty Turysty’’ jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej ,,Serce Kaszub’’. 

4. ,,Karta Turysty’’ nie jest kartą płatniczą i nie zastępuje żadnej formy płatności. 

5. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane przez emitenta karty publikowane będą na stronie 

internetowej: www.lot-sercekaszub.pl. 

 

 

III. DYSTRYBUCJA ,, KARTY TURYSTY’’ 

1.,,Kartę Turysty’’ można nabyd  odpłatnie w wybranych punktach Informacji Turystycznej na terenie 

Powiatu Kościerskiego, u Partnerów Projektu bądź innych podmiotów zainteresowanych dystrybucją 

,,Karty Turysty’’. 

2. Sprzedaży ,,Karty Turysty’’ następuje po stałej cenie określonej przez Organizatora tj. Karta 
Indywidualna  - 5 zł, Karta Rodzinna -  10 zł przez cały okres obowiązywania oferty tj.                             
do 31.12.2016 r.; Karta Rodzinna dedykowana jest do użytku dla rodzin z dziedmi  (przykładowo: dwie 
osoby dorosłe + minimum jedno dziecko lub jedna osoba dorosła + minimum dwoje dzieci). 
 

 
 

http://www.lot-sercekaszub.pl/


 
IV. REKLAMACJE 
 
1.Emitent karty nie ponosi odpowiedzialności za jakośd usług świadczonych w ramach projektu przez 

poszczególnych Partnerów. 

2.Emitent karty oraz Partnerzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie oraz uszkodzenie 

Nośnika oraz nie ponoszą odpowiedzialności za nie uprawnione użycie karty.  W przypadku 

zaistnienia ww. okoliczności, Użytkownik Karty traci prawo do korzystania z oferty. 

 

 
V. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU 
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2016 r. 

2. Z dniem 31.12.2016 r. obowiązujący Regulamin traci ważnośd. 

 
VI. ZMIANY REGULAMINU 
 
1.Regulamin może ulec zmianie.                                                                                                                   

2.Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej 

www.lot-sercekaszub.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.                                                            

3.Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do Kart nabytych przez Użytkownika Karty przed 

dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. 


