
REGULAMIN  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć Program „Karta Gościa”  

2) Partnerzy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, przedsiębiorcę, instytucję kultury lub 

organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), 

która podpisała ze Szczecinecką Lokalną Organizacją Turystyczną umowę o współpracy w 

ramach Programu „Karta Gościa”; 

3) „Karta Gościa” – należy przez to rozumieć kartę imienną, wydaną na czas pobytu 

(zakwaterowania). Stanowi ona potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg, zwolnień i 

preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.  

Karta Gościa jest wydawana imiennie, a jej ważność pokrywa się z okresem zakwaterowania.  

Na Karcie wpisuje się ilość osób, które ona obejmuje.  

Nie ma możliwości przekazywania karty osobom trzecim.  

4) O Programie 

Karta Gościa – sposób na miasto! 

Uwielbiasz zwiedzać? Kochasz historię ?A może wybierasz się na wakacje z rodziną i szukasz 
atrakcji dla najmłodszych? Karta Gościa to rozwiązanie dla Ciebie! Co to takiego? 

Karta Gościa to pakiet zniżek, który daje gościom zakwaterowanym w szczecineckich 
hotelach i pensjonatach możliwość korzystania z upustów cenowych, min. na atrakcje 
miejskie i lokalną gastronomię.   

KARTĘ GOŚCIA otrzymuje się bezpłatnie, warunkiem jest pobyt w którymś ze szczecineckich  

hoteli lub pensjonatów wymienionych na stronie www.szlot.pl . Chcą Państwo wypoczywać 

taniej? Poproście w swoim miejscu zakwaterowania o KARTĘ GOŚCIA.  

Co zyskasz? 

I. Zwiedzanie – jest tyle miejsc do zobaczenia, a wejściówki kosztują? Z Kartą Gościa 
wstęp do głównych atrakcji miasta otrzymasz nawet za pół ceny!  

II. Zniżki ! – odwiedź nasze restauracje, lodziarnie i puby! 
III. Darmowy transport Komunikacją Miejską!  

Lista aktualnych  miejsc, atrakcji  i zniżek dostępna jest stronie www.szlot.pl oraz w 
materiałach promocyjnych opracowywanych przez SzLOT i  SAPiK . 

 

 

UWAGA! „Karta Gościa” to produkt imienny, wydany na czas zakwaterowania, uprawniający do 

korzystania ze zniżki tylko posiadacza karty i jego najbliższą rodzinę, razem z nim zakwaterowaną. 

http://www.szlot.pl/

