
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW  

W CENTRUM MEDYCZNYM DR SMÓŁKA 

ZWANY DALEJ „REGULAMINEM” 

 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady zakupu i korzystania z Karnetów rehabilitacyjnych 

oferowanych przez Centrum Medyczne Dr Smółka w Chrzanowie. 

 

DEFINICJE 

1. Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące 

brzmienie: 

a) „Karnet” - imienna karta legitymująca, upoważniająca do skorzystania z danej 

liczby usług rehabilitacyjnych Centrum Medycznego Dr Smółka przez czas 

określony zależny od rodzaju zakupionego Karnetu 

b) „Posiadacz karnetu” - osoba, na którą został wydany Karnet, której dane widnieją 

na Karnecie 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Rehabilitacji Centrum 

Medycznego Dr Smółka (zwanego dalej „Regulaminem Rehabilitacji”) 

2. Zakup Karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu Rehabilitacji. 

 

SPRZEDAŻ KARNETÓW 

1. Sprzedaż Karnetów odbywa się w Recepcji Centrum Medycznego Dr Smółka w cenach 

wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik dostępny jest w Recepcji 

Centrum Medycznego Dr Smółka oraz na stronie www.drsmolka.pl/cennik. 

2. Zapłaty można dokonać gotówką w Recepcji Centrum Medycznego Dr Smółka. 

3. Zakupiony lub niewykorzystany karnet nie podlega wymianie na gotówkę. 

4. Przy zakupie Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie obowiązujących w 

Centrum Medycznym Dr Smółka. 



 

 

5. Karnety wydawane są na określoną liczbę terapii i mają określony okres ważności. 

6. Karnety tracą ważność po upływie czasu na który są wystawione.  

7. Terminy i godziny zajęć są ustalane w rejestracji. 

8. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w terapii, istnieje możliwość odwołania 

wizyty i ustalenia innego terminu do godziny 19.00 dnia poprzedzającego wizytę. 

Umożliwia to wykorzystanie zwolnionego terminu przez innego pacjenta. Zajęcia 

nieodwołane lub odwołane po tej godzinie uznaje się za odbyte. 

9. W przypadku odwołania zaplanowanej wizyty lub wizyt z przyczyny leżącej po stronie 

Centrum Medycznego, karnet jest automatycznie przedłużany o okres na który te wizyty 

były zaplanowane. 

10. Karnety są przedłużane jedynie w przypadku udokumentowanej, poważnej choroby 

pacjenta (np. pobyt w szpitalu) uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach.  

11. Zakupiony Karnet po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi. 

12. Karnet upoważnia wyłącznie do korzystania z usług nim objętych. W przypadku chęci 

skorzystania z usługi nieobjętej Karnetem, należy dokonać zapłaty za usługę zgodnie z 

obowiązującym w Centrum Medycznym Dr Smółka cennikiem usług. 

 

 


