Poilsio ir sveikatinimo centro „ATOSTOGŲ PARKAS“
kliento kortelės naudojimo TAISYKLĖS
1.Vartojamos sąvokos
1. Šiose taisyklėse, išskyrus atvejus, kai jose aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, naudojamos
šiame taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos:
1.1. ATOSTOGŲ PARKAS – UAB „Atostogų parkas“ poilsio ir sveikatinimo centras, veikiantis adresu
Venecijos akl. 2, Žibininkai, Kretingos r.
1.2. Kortelė - klientui išduodama ATOSTOGŲ PARKO kliento kortelė.
1.3. Specialieji pasiūlymai – Kliento kortelės turėtojui suteikiamos specialios nuolaidos ATOSTOGŲ
PARKO paslaugoms.
1.4. Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis atitinkamais norminiais teisės aktais.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Kliento kortelė yra UAB ,,Atostogų parkas“ nuosavybė.
2.2. Šios taisyklės galioja UAB ,,Atostogų parkas“ išduotų klientų kortelių turėtojams.
2.3. Kliento kortelės pasiūlymai galioja ATOSTOGŲ PARKAS komplekse, įsikūrusiame Venecijos
akligatvis 2, Žibininkai, Kretingos raj. – visoms Atostogų parko teikiamoms paslaugoms, išskyrus maitinimo
paslaugas.
2.4. Specialieji pasiūlymai galioja tik darbo dienomis ir tik kortelės turėtojui, išskyrus laikotarpį: nuo 2019
12 20 iki 2020 01 05 bei švenčių dienas.
3. Kortelės išdavimas ir galiojimas
3.1. Kliento kortelę gali įsigyti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys. Jei kliento kortelę nori įsigyti
jaunesni nei 18 m. amžiaus asmenys, kliento kortelės įsigijimo dokumentus privalo pasirašyti vienas iš
asmens tėvų ar globėjų.
3.2. Kliento kortelės mokestis yra 10 (dešimt) eurų. Šis mokestis gali būti keičiamas ATOSTOGŲ PARKO
iniciatyva, apie pakeitimus prieš 7 (septynias) dienas paskelbus ATOSTOGŲ PARKO registratūroje ir/ar
ATOSTOGŲ PARKO internetinėje svetainėje.
3.3 Kliento kortelė įsigalioja po kortelės mokesčio apmokėjimo sekančią dieną.
3.4. Pametus kliento kortelę, išduodama nauja kortelė, taikant tokio paties dydžio - 10 (dešimties) eurų,
mokestį.
3.5. Viena kliento kortelė gali būti išduota 1 (vienam) fiziniam asmeniui. Kliento kortelė yra asmeninė ir ja
gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu įsigyta kliento kortelė. ATOSTOGŲ PARKO personalas turi teisę
paprašyti kliento asmens dokumento, kad įsitikintų, jog kliento kortele naudojasi tas asmuo, kurio vardu
kliento kortelė yra išduota.
3.6. Įsigydamas kliento kortelę, klientas sutinka, kad UAB ,,Atostogų parkas“, laikantis asmens duomenų
apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tvarkytų jo asmens duomenis paslaugų teikimo ir
tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens
duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau tokiu atveju negalės naudotis poilsio ir sveikatinimo centro
„Atostogų parkas“ kliento kortele. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą interneto svetainėje
www.atostoguparkas.lt skelbiamoje Privatumo politikoje. Pasikeitus kliento kortelės asmens duomenims,
būtina apie tai pranešti elektroniniu paštu info@atostoguparkas.lt

3.7. Kliento kortelė galioja vienerius metus nuo įsigijimo dienos.
3.8. Praradęs kliento kortelę, programos dalyvis privalo pats apie tai pranešti elektroniniu paštu
info@atostoguparkas.lt. Gavus pranešimą apie prarastą kortelę, ji yra užblokuojama tą pačią dieną. Jeigu
pranešimo gavimo diena yra nedarbo diena, kortelė užblokuojama artimiausią darbo dieną.
3.9. ATOSTOGŲ PARKAS pasilieka teisę savo nuožiūra organizuoti akcijas, kurių metu kliento kortelės
išdavimo tvarka gali būti keičiama.
4. Kortelės naudojimo tvarka
4.1. Įsigyjant paslaugas ATOSTOGŲ PARKE, kliento kortelę privaloma pateikti iš anksto.
4.2. Tuo atveju, jeigu kliento kortelė nėra pateikiama iš anksto, nuolaidos ir privilegijos nėra suteikiamos.
4.3. Nuolaidos ir privilegijos suteikiamos tik kortelės turėtojui; nuolaidos ir privilegijos nėra taikomos
kortelės turėtojo šeimos nariams ar draugams, išskyrus tuos atvejus, kai yra skelbiama ir taikoma atitinkama
speciali akcija (pasiūlymas).
5. Specialieji pasiūlymai programos dalyviams
5.1. Apie galiojančius kliento kortelės taikomus specialius pasiūlymus programos dalyviai yra informuojami
skelbimais komplekse ir /ar ATOSTOGŲ PARKO internetinėje svetainėje.
5.2. ATOSTOGŲ PARKAS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar panaikinti skelbtus specialius
pasiūlymus , jeigu tokių pasiūlymų galiojimo laikas nebuvo nurodytas. Tuo atveju, jeigu tam tikrų specialių
pasiūlymų kliento kortelių turėtojams galiojimo (taikymo) laikas buvo skelbtas, ATOSTOGŲ PARKAS turi
besąlygišką teisę keisti ar panaikinti tokius pasiūlymus, informavęs apie pakeitimus savo internetinėje
svetainėje ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas.
5.3. Klientams periodiškai teikiami nauji (papildomi) specialieji pasiūlymai.
6. Baigiamosios nuostatos
6.1. ATOSTOGŲ PARKAS pasilieka teisę vienašališkai keisti kliento kortelės taisykles bei nuolaidas ir
privilegijas, apie tai iš anksto paskelbiant interneto svetainėse www.atostoguparkas.lt. Jei ne vėliau nei per
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po tokios informacijos paskelbimo klientas nepateikia rašytinio prašymo
atsisakyti kliento kortelės ir/ar toliau atlieka operacijas kortele, laikoma, kad jis sutinka su sąlygų pakeitimu
ir naujomis kliento kortelės taisyklėmis.
6.2. Atsisakyti kortelės galima pateikiant rašytinį prašymą ATOSTOGŲ PARKAS komplekso registratūroje
arba atsiuntus skenuotą prašymą elektroniniu paštu info@atostoguparkas.lt
6.3. Atsisakius kliento kortelės, kortelė yra užblokuojama.

