
 

                                  

 

 
Załącznik nr 4 do umowy o współpracy  

z dnia  11 sierpnia 2018 roku 
REGULAMIN ENERGY-KARTY GMINY PRZECISZÓW 

RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA W ZATORZE 
 
I. Regulamin określa zasady wejścia do RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI 

ENERGYLANDIA W ZATORZE dla MIESZKAŃCÓW GMINY PRZECISZÓW 
zameldowanych na pobyt stały i dokonujących rocznego zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu za poprzedni rok podatkowy w Urzędzie Skarbowym w 
Oświęcimiu (tzw. „.PIT"). 

1) Urząd zarówno w trakcie wydawania kart jak i podczas okresowej, losowej 
weryfikacji uprawnień do Karty może żądać (wyłącznie do wglądu) 
potwierdzenia złożenia rocznego zeznania podatkowego w Urzędzie 
Skarbowym w Oświęcimiu - w części potwierdzającej złożenie go w Urzędzie 
Skarbowym w Oświęcimiu 

2) okresowa, losowa weryfikacja uprawnień do korzystania Karty w zakresie 
złożenia rocznego zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym w 
Oświęcimiu odbywa się na wezwanie pisemne, telefoniczne lub mailowe. 

3) nie przedłożenie do wglądu w ramach losowo prowadzonej weryfikacji 
potwierdzenia złożenia rocznego zeznania podatkowego (j.w.) w 
wyznaczonym terminie skutkuje natychmiastowa utratą uprawnień 
wynikających z Karty. Wydanie kolejnej Karty odbędzie się odpłatnie na 
zasadach określonych w Regulaminie. 

II.  ENERGY-KARTA GMINY PRZECISZÓW zwana dalej „Kartą” wydawana jest 
przez Urząd Gminy w Przeciszowie zwany w dalszej części regulaminu „Urzędem”. 

III.   ENERGY-KARTA GMINY PRZECISZÓW uprawnia  mieszkańców Gminy 
Przeciszów w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 27 października 2019 r. do 
wejścia na teren Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia według poniższych zasad: 

1) w okresie wrzesień i październik 2018 roku; 1kwiecień- 30 czerwca 2019 roku 
za cenę 1,00 zł brutto na teren Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w 
czasie, gdy Rodzinny park Rozrywki jest czynny 

2) w okresie od 1 lipca 2019 roku do 27 października 2019 roku, w cenie ulgowej 
wynoszącej 50% wartości biletów ujętych w aktualnie obowiązującym w 
Parku „Cenniku Indywidualnym” w czasie, gdy Rodzinny Park Rozrywki jest 
czynny 

IV.  Uprawnienie do wstępu dla posiadaczy Karty przysługuje wyłącznie w czasie, gdy 
Rodzinny Park Rozrywki jest czynny z zastrzeżeniem, że:  

1) uprawnienie dotyczy wszystkich dni działalności parku, w tym również soboty, 
niedziele, święta, ferie i wakacje, 

2) uprawnienie nie obejmuje gastronomii, automatów do gier obsługiwanych 
żetonami, sklepów i pamiątek oraz oddzielnie biletowanych wydarzeń typu 
festiwale, koncerty, przeglądy itp., 

V. Karta wydawana jest jako plastikowy nośnik elektroniczny posiadający indywidualny 
numer, zawierający fotografię posiadacza Karty (opcjonalnie nr pesel). 



 

                                  

 

VI.  Użytkownikiem Karty może być wyłącznie osoba, która spełnia warunki jej przyznania i 
wypełniając wniosek zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz 
Regulaminu Parku Rozrywki oraz w związku z korzystaniem z Karty wyrazi zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Urząd i Energylandię na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1, RODO) oraz z 
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

VII.  .ENERGY-KARTA GMINYPRZECISZÓW wydawana jest jednorazowo. W 
przypadku jej zagubienia, uszkodzeniaitp. Urząd wyda nową kartę na zasadach 
przyjętych w niniejszym Regulaminie. 

VIII.  Pierwsza Karta wydawana jest bezpłatnie, natomiast w przypadku jej utraty lub 
uszkodzenia Urząd wyda kolejną Kartę Użytkownikowi pod warunkiem pokrycia kosztu 
jej wydania w wysokości 50 zł – z zastrzeżeniem, że w jednym roku kalendarzowym 
Użytkownikowi można wydać maksymalnie jedną Kartę. Przewidywana tzw. żywotność 
techniczna" karty wynosi 4 lata - po tym okresie i po ocenie jej stanu fizycznego Urząd 
może dokonać wymiany Karty nieodpłatnie. 

IX.  Ważność karty - z zastrzeżeniem pkt III: 
1) dla dzieci w przedziale wiekowym 4-13 lat Karta jest ważna przez 5 lat od daty 

jej  wydania, 
2) małoletni, którzy ukończyli 13. rok życia otrzymują Karty ważne przez 10 lat 

od daty wydania, 
3) osoby pełnoletnie otrzymują kartę ważną bezterminowo, 
4) okres ważności karty nie jest tożsamy z okresem w jakim posiadacz karty 

będzie uprawniony do wejścia na teren Rodzinnego Parku Rozrywki 
Energylandia. Okresy funkcjonowania i ważności wydanych kart będą 
corocznie potwierdzane przez Gminę Przeciszów na podstawie odrębnych 
umów zawieranych pomiędzy Gmina Przeciszów a przedstawicielami 
Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia i podawane do wiadomości zgodnie 
z postanowieniami punktu III powyżej. 

X. Dystrybucję ENERGY-KARTY GMINY PRZECISZÓW prowadzi: 
Urząd Gminy Przeciszów 
adres: ul.Podlesie 1, 32-641 Przeciszów 
tel. 33 8413 049;  

XI.  Bezwzględnym warunkiem otrzymania karty jest zameldowanie na terenie Gminy 
Przeciszów na pobyt Stały. 

XII.  Karta wydawana jest na pisemny wniosek (wzór stanowi załącznik do regulaminu) 
mieszkańca lub pełnoletniego ucznia lub rodzica, opiekuna prawnego ucznia 
niepełnoletniego - na podstawie okazania dowodu tożsamości po weryfikacji 
zameldowania,  (potwierdzenie Urzędu)   z zastrzeżeniami zawartymi w pkt I oraz że: 

1) warunkiem wydania/odbioru Karty jest okazanie ważnego dokumentu z 
numerem PESEL (jeśli wnioskujący go posiada), 
2) w przypadku osób niepełnoletnich – Karta wydawana jest rodzicom lub 
prawnym opiekunom, 

XIII.  ENERGY-KARTA GMINY PRZECISZÓW przysługuje dla 1 osoby po 1 sztuce. 
XIV.  Zabrania się sprzedaży czy udostępniania Karty osobom trzecim. 



 

                                  

 

XV. Użytkownik Karty winien zgłosić utratę Karty (np. zagubienie lub kradzież) 
niezwłocznie pod numerem kontaktowym podanym przez Urząd lub Energylandię w 
pierwszym dniu roboczym po utracie karty.Brak niezwłocznego zgłoszenia utraty Karty 
spowoduje konsekwencje, o których mowa w pkt XVI ppkt 1. 

XVI.  Urząd  anuluje ważność Karty w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w tym 
następujących sytuacjach: 1) w razie nieuprawnionego użycia Karty (np. udostępnienie 
Karty osobom trzecim, próba wejścia do Energylandii na jej podstawie przez osobę 
nieuprawniona itp.) Karta straci ważność a jej właściciel traci prawo do otrzymania i 
korzystania z ENERGY-KARTY GMINY PRZECISZÓW przez kolejne dwa sezony 
działalności Parku Rozrywki. 
2) w przypadku wymeldowania się z pobytu stałego na terenie Gminy Przeciszów, 
3) w przypadku nie okazania do wglądu potwierdzenia złożenia rocznego zeznania 
podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu, 
4) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika utraty Karty (np. zagubienie lub kradzież 
Karty) z zastrzeżeniem, że w jednym roku kalendarzowym Użytkownikowi można 
wydać maksymalnie jedną Kartę - pod warunkiem pokrycia kosztu jej wydania w 
wysokości 50 zł, 
5) w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Energylandią a Urzędem. 
6) w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Parku Rozrywki przez 
użytkownika Karty, które skutkowało wydaleniem go przez służby porządkowe Parku 
Rozrywki z jego terenu. Karta straci ważność a jej właściciel traci prawo do otrzymania i 
korzystania z ENERGY-KARTY GMINY PRZECISZÓW przez kolejne dwa sezony 
działalności Parku Rozrywki. 
7) w innych przypadkach uzasadniających unieważnienie Karty. 

XVII.  Realizacja uprawnień wynikających z posiadania Karty odbywać się będzie poprzez   
         okazanie przez jej użytkownika i po weryfikacji przez systemy komputerowe   

 Urzędu  i Energylandii. 
XVIII.   Energylandia jest uprawniona do żądania lub potwierdzania tożsamości posiadacza 

Karty poprzez porównanie zapisów systemu komputerowego z danymi Karty oraz 
fotografią na Karcie, jak również w razie wątpliwości lub rozbieżności ma prawo żądać 
okazania innego dokumentu z fotografią, potwierdzającego tożsamość mieszkańca lub 
ucznia (np. dowód, paszport, legitymacja). 

XIX.  W razie niezgodności osoby posiadacza Karty z fotografią osoby na Karcie lub utratą 
ważności tej karty -wynikającej z danych systemu komputerowego, Energylandia ma 
prawo te kartę zatrzymać i odmówić wstępu do Parku osobie nią się posługującej. O 
fakcie zatrzymania karty Energylandia informuje Urząd w przeciągu najbliższych 5 dni 
roboczych. 

XX. Karta wydana terminowo jest ważna od momentu jej wydania do daty, w której jej 
ważność wygaśnie. 

XXI.  Karta nie uprawnia do korzystania z usług nieobjętych regulaminem oraz Regulaminem 
Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia. 

XXII.  Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian i aktualizacji 
regulaminu. 

XXIII.  Urząd zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wydawania Karty bez podania 
przyczyny. 

XXIV.  Uprawnionym do wiążącej interpretacji Regulaminu jest Urząd w porozumieniu 



 

                                  

 

XXV.  z Energylandią. 
XXVI.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 r. do dnia 27 października 

2019 r. 
 

 
 
GMINA PRZECISZÓW                                                                      ENERGYLANDIA 
 

 


