
Zasady wydawania kart na zjazdy na stacji narciarskiej Koszałkowo Wieżyca: 

1. Karta jest sprzedawana w Recepcji Hotelu tylko do pakietów FERIE NA KASZUBACH 

2. Karty można nabywać w ilości 1 karta na każdą osobę na dzień pobytu, będących Gośćmi 

pakietu FERIE NA KASZUBACH. 

3. Zakup karty poprzedza wpłacenie kaucji zwrotnej za kartę w wysokości 20 zł / za 1 kartę. Kaucję 

przyjmujemy na KP ręczne i wpisujemy w rejestr wydanych kart z uwzględnieniem numeru 

karty. Kaucja jest zwrotna, po oddaniu karty z tym samym numerem. 

4. Są dwa rodzaje kart: Zwykła i Ulgowa. Zasady przyznawania ulg określa wyciąg Koszałkowo. 

Opis zasad udzielania ulg określa oddzielny regulamin przygotowany przez wyciąg Koszałkowo 

i dostępny na Recepcji Hotelu. 

5. Karta zwykła na stoku kosztuje 100 zł. Recepcja sprzedaje kartę z 10% rabatem w cenie 90 zł. 

Karta jest przedpłacona i znajduje się na niej 1000 punktów. Punkty upoważniają do 

korzystania z wyciągów oraz innych atrakcji w Koszałkowie Wieżyca. Koszty wjazdów na 

wyciągach i innych atrakcji podane w punktach określa cennik przygotowany przez ośrodek w 

Koszałkowie i różnią się w zależności od dnia tygodnia oraz rodzaju atrakcji.  

6. Karta ulgowa na stoku kosztuje 100 zł. Recepcja sprzedaje kartę z 14% rabatem w cenie 86 zł. 

Karta jest przedpłacona i znajduje się na niej 1250 punktów. Punkty upoważniają do 

korzystania z wyciągów oraz innych atrakcji w Koszałkowie Wieżyca. Koszty wjazdów na 

wyciągach i innych atrakcji podane w punktach określa cennik przygotowany przez ośrodek w 

Koszałkowie. 

7. Oba rodzaje kart: Zwykła i Ulgowa są typu magnetycznego i umożliwiają od razu korzystanie z 

atrakcji stoku Koszałkowo Wieżyca, bez konieczności wizyty w kasach na miejscu. 

Wykorzystanie kart polega na każdorazowym przykładaniu ich do czytników kart znajdujących 

się na stoku przy wyciągach lub innych atrakcjach. Pracownicy stacji narciarskiej Koszałkowo 

Wieżyca są upoważnieni do weryfikowania wieku korzystających z kart w celu sprawdzenia 

zasadności korzystania z kart ulgowych. Karty ulgowe przy korzystaniu z bramek powodują 

wydanie specjalnego dźwięku przez bramkę. 

8. Karty są oznaczone unikatowym logiem Hotelu Bazuny. Karty oznaczone w ten sposób 

upoważniają do skorzystania z wypożyczalni sprzętu narciarskiego, znajdującego się na stacji 

Koszałkowo Wieżyca w sposób uprzywilejowany – poza kolejnością. W celu skorzystania z tego 

przywileju, należy okazać obsłudze zakupioną kartę z oznaczeniem loga hotelu Bazuny. 

9. Karty każdorazowo po oddaniu w Recepcji Hotelu będą uzupełniane do 1000 pkt (zwykłe) i 

1250 (ulgowe) poprzez wizytę pracownika hotelu w kasach stacji narciarskiej Koszałkowo 

Wieżyca. 
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10. Nie ma możliwości oddania karty opatrzonej logo Hotelu w kasach na stacji Koszałkowo 

Wieżyca. W przypadku oddania karty lub zagubienia jej, kaucja zwrotna w kwocie 20 zł 

przepada. 

11. Hotel nie ma możliwości sprawdzenia stanu karty w postaci ilości punktów znajdujących się na 

karcie. Niewykorzystane punkty na karcie przepadają i nie podlegają zwrotowi w postaci 

gotówki dla Gościa ani w innej formie. 

12. Goście mają możliwość dokupienia zjazdów i uzupełnienia punktów na kartach zakupionych w 

Recepcji Hotelu bezpośrednio w kasach znajdujących się na stacji Koszałkowo Wieżyca. System 

obsługujący karty znajduje się jedynie na stacji Koszałkowo Wieżyca, dlatego nie ma takiej 

możliwości tj. zwiększenia ilości punktów na karcie bezpośrednio w hotelu. 

13. Chęć dokupienia kart ze zniżkami na kolejne dni Goście hotelu powinni zgłosić w dniu 

poprzedzającym chęć skorzystania z zakupu. Recepcja Hotelu powinna sprawdzić, czy są 

dostępne karty uzupełnione ponownie do 1000 pkt (zwykłe) i 1250 (ulgowe) i udzielić 

informacji o dostępności Gościom Hotelu. W przypadku braku dostępności, Recepcja Hotelu 

powinna zgłosić ten fakt zarówno zainteresowanemu Gościowi Hotelowemu jak również 

działowi Biura Hotelu. Biuro Hotelu będzie w miarę możliwości uzupełniać dostępne 

naładowane karty, jednak nie bierze odpowiedzialności za czasowe brak dostępności kart 

zniżkowych w Recepcji Hotelu. 

14. Hotel Bazuny nie odpowiada za warunki narciarskie oraz obsługę na stacji narciarskiej 

Koszałkowo Wieżyca. Więcej informacji nt. warunków śniegowych znajduje się pod adresem: 

https://wiezyca.pl/ 

 

 

 

Przeczytałem/łam i akceptuję zasady korzystania z kart magnetycznych wydanych przez stację 

narciarską Koszałkowo – Wieżyca: 
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