
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 

Ogólne warunki handlowe regulują stosunki prawne między stowarzyszeniem osób prawnych Klaster LIPTÓW – 

Regionalna Organizacja Ruchu Turystycznego (Klaster LIPTOV – oblastná organizácia cestovného ruchu) (zwana 

dalej „Klaster LIPTÓW”) i właścicielem regionalnej karty rabatowej Liptov Region Card (zwanym dalej 

„właścicielem karty”). 

1.1 Definicja produktu– regionalna karta rabatowa „Liptov Region Card” 

Regionalna karta rabatowa Liptov Region Card (zwana dalej „LRC”) to karta z kodem kreskowym i unikalnym 

numerem, która umożliwia jej właścicielowi korzystanie z rabatów do 50% na ofertę usług partnerskich miejsc 

wycieczkowych, atrakcji i udogodnień. Operatorzy miejsc wycieczkowych i atrakcji w ofercie karty LRC są 

partnerami kontraktowymi karty LRC (zwanymi dalej „partnerem umownym”). Kartę LRC wydaje i dystrybuuje 

za pośrednictwem punktów sprzedaży OOCR REGION LIPTÓW wraz ze stowarzyszeniem ruchu turystycznego 

Klaster LIPTÓW (zwana dalej „Klaster LIPTÓW”). 

1.2. Właściciel karty 

1.2.1 Właściciel karty to osoba, która uzyskała ważną kartę LRC w autoryzowanym punkcie sprzedaży lub 

bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub atrakcji. Karty nie można przenosić, korzyści z niej wynikające 

przysługują wyłącznie jej upoważnionemu właścicielowi, a jej ważność jest nieograniczona. Przekazywanie LRC 

osobom trzecim jest zabronione. 

1.2.2. W przypadku sprzedaży karty przez Internet lub przez wybrane punkty sprzedaży karta może być 

zastąpiona wymienialnym voucherem w formie drukowanej. Zostanie wymieniony na kartę LRC w wybranych 

punktach sprzedaży w regionie LIPTÓW, uprzednio zgłoszonych posiadaczowi vouchera. 

1.3 Broszura LRC 

Broszura LRC (zwany dalej „broszura“) jest dystrybuowana wraz z LRC i wydawana przez Klaster LIPTÓW na 

początku zimowego i letniego sezonu turystycznego. Może otrzymać go bezpłatnie każdy, kto kupi kartę LRC 

lub otrzymać go bezpłatnie w umownym punkcie sprzedaży. W broszurze z mapą podano listę wszystkich miejsc 

wycieczkowych i atrakcji wraz z krótkim opisem oferowanych usług, adresami, godzinami otwarcia, zalecanymi 

wskazówkami i częstotliwością korzystania z karty LRC w umownym miejscu wycieczkowym, atrakcji lub 

ośrodku. 

1.4 Cena sprzedaży LRC 

Karta LRC jest dostępna w aktualnej cenie sprzedaży zgodnie z obowiązującym cennikiem i jest prezentowana 

w punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej visitliptov.sk, od 0 € do 5 € za sztukę. 

1.5. Zawarcie umowy 

Stosunek umowny („LRC – umowa“) między Klastrem LIPTÓW właścicielem jest nawiązany po nabyciu karty oraz 

po otrzymaniu karty bezpłatne przy spełnieniu warunków ustalonych przez Klaster LIPTOW dla sprzedawców 

karty lub wymianie „vouchera” w miejscu sprzedazy, w którym imię i nazwisko właściciela karty, razem z 

kodem kreskowym i unikalną numerem zostanie umieszczone na odwrotnej stronie kraty. 

1.6 Punkty sprzedaży 

Punkty sprzedaży to wybrane miejsca wycieczkowe i atrakcje oferowane przez kartę LRC, partnerskie obiekty 

noclegowe, centra informacyjne w regionie Liptow. I inne obiekty, które sprzedają karty na podstawie stosunku 

umownego z Klastrem LIPTOV. Aktualna lista punktów sprzedaży jest dostępna na stronie: www.visitliptov.sk. 

1.7 Prawa właściciela karty 



1.7.1 W okresie ważności karty LRC jej właściciel ma prawo korzystać ze wszystkich zniżkowych usług 

partnerów umownych w zakresie i jakości określonej w broszurze LRC. Zarządcą usług miejsc wycieczkowych, 

atrakcji i obiektów gastronomicznych nie jest Klaster LIPTÓW. W broszurze podano aktualny opis oferowanych 

usług i godziny otwarcia. 

1.7.2 Miejsce wycieczkowe, atrakcyjność, a także lokale gastronomiczne mają prawo do sprawdzenia 

właściciela karty LRC i zweryfikowania jego tożsamości. Z oferowanych usług może korzystać właściciel karty 

po okazaniu karty LRC i ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Każde użycie karty LRC w danym miejscu 

wycieczkowym, atrakcji lub ośrodku jest rejestrowane za pomocą elektronicznego czytnika, ręcznego wpisu 

bezpośrednio do elektronicznej bazy danych lub w drukowanym formularzu. 

1.7.3  Właściciel karty korzystając z usług partnera umownego karty LRC automatycznie staje się jego 

klientem. Wszelkie roszczenia właściciela karty związane ze świadczeniem usług danego partnera umownego, w 

szczególności zastosowanie prawa do pokrycia szkody spowodowanej przez partnera umownego oraz roszczenia 

wynikające z niewystarczającego udzielenia gwarancji, właściciel karty stosuje wobec danego partnera 

umownego. Klaster LIPTÓW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone właścicielowi karty 

podczas korzystania z usług danego partnera umownego. Klaster LIPTÓW nie jest zobowiązany do 

przeprowadzania kontroli u partnerów handlowych, które wiążą się z bezpieczeństwem i jakością oferowanych 

usług. W związku z tym nie gwarantuje ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za usługi oferowane przez 

partnerów umownych karty LRC i nie zapewnia nadzoru nad nimi. Stosunek prawny między partnerami 

umownymi karty LRC a właścicielem karty podlega obowiązującym warunkom handlowym tego partnera 

umownego. 

1.8 Obowiązki właściciela karty 

Właściciel karty jest zobowiązany do starannego przechowywania swojej karty. Za niewłaście używanie uważa 

się za okoliczność, w której osoby trzecie mogą ją przejąć bez większego wysiłku lub w niedozwolony sposób, 

lub sytuację, w której właściciel karty przekazuje kartę lub dane na niej przechowywane stronom trzecim. 

Nadużycie karty uprawnia Klaster LIPTÓW do przedwczesnego wypowiedzenia umowy zgodnie z pkt 1.10. 

Podczas wczytywania punktów klient musi wykazać, że jest uprawnionym właścicielem tej karty. 

1.9 Zmiany zakresu usług i cen u partnerów 

1.9.1  Do ograniczenia oferty usług i ich wykorzystania u partnerów umownych karty LRC może dojść pod 

wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w następstwie okoliczności związanych z porą roku lub 

stanem technicznym bądź wykonywaniem prac konserwacyjnych. W przypadku zidentyfikowania poważnych 

przyczyn, które spowodują ograniczenie działania oferowanych usług, Klaster LIPTÓW z partnerem umownym 

karty LRC ma prawo przedwcześnie zakończyć współpracę w okresie ważności karty LRC. Z powyższych 

powodów w przypadku ograniczenia lub całkowitej awarii usług właściciel karty nie jest uprawniony do żadnej 

rekompensaty lub obniżki ceny. Klaster LIPTÓW poinformuje o ograniczeniu lub całkowitym wyłączeniu usług na 

stronie visitliptov.sk w najszybszym możliwym terminie. 

1.9.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen usług u partnera. Klaster LIPTÓW nie ponosi odpowiedzialności 

za politykę cenową partnerów umownych karty LRC i nie gwarantuje za ceny ich usług. Wysokość udzielonych 

rabatów u partnerów umownych LRC pozostaje niezmieniona w danym sezonie turystycznym. 

1.9.3. Posiadaczowi karty nie przysługuje żadne odszkodowanie ani obniżka ceny w przypadku ograniczenia lub 

całkowitego wyłączenia usług z powyższych przyczyn. OOCR REGION LIPTOV lub Cluster LIPTOV jak najszybciej 

ogłosi ograniczenie lub całkowitą awarię usług na stronie internetowej visitliptov.sk. 

1.10 Okres ważności umowy 

1.10.1 LRC umowa obowiązuje podczas okresu ważności LRC (dalej „tylko okres ważności umowy”).  Ważnośc 

karty jest nieograniczona. Jej właściciel jest uprawniony do korzystania z nej podczas ważności umowy i LRC. 

1.10.2 Z istotny podwodów właściciel karty i Klaster LIPTÓW mają prawo do przedterminovego i ze skutkiem 

natychmiastowym wypowiedzenia umowy karty LRC. Powodem ukończenia stosunku umownego może być 

niewłaściwe użycie karty przez jej właściciela lub przekazanie karty osobom trzecim. W takim przypadku 



Klaster LIPTÓW jest uprawniony do zablokowania karty bez odszkodowania. Właściciel karty jest zobowiązany 

do niezwłocznego wydania karty LRC. 

1.11 Zgubienie/kradzież 

Jeśli karta zostanie zgubiona lub skradziona, należy jak najszybciej zgłosić to zdarzenie do Klastru LIPTÓW, co 

natychmiast zablokuje kartę. Właściciel karty otrzyma nową kartę za aktualną cenę nowej karty LRC. 

1.12 Ochrona danych 

Klaster LIPTÓW rejestruje i przetwarza wszystkie dane osobowe właściciela karty, które uzyskuje na podstawie 

nabytego stosunku umownego regulującego warunki korzystania z karty LRC. Obejmują one w szczególności 

imię, nazwisko, datę urodzenia, miejscowość i państwo zamieszkania, adres e-mail, a także sposób, datę, 

zakres i preferencje wykorzystywanych usług (zwanych dalej „danymi”). Dane te mogą być wykorzystywane 

przez Klaster LIPTÓW w celach marketingowych, a właściciel karty LRC udziela Klastrovi LIPTÓW takiego 

upoważnienia poprzez odręczny podpis na „osobistym formularzu POSIADACZA karty rabatowej LRC przy 

zakupie karty. Dane są dalej analizowane w celu ulepszenia oferty kart LRC. Klaster LIPTÓW zobowiązuje się do 

ochrony powierzonych mu danych przed kradzieżą i możliwym niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby 

nieupoważnione za pośrednictwem systemu zabezpieczającego. Klaster LIPTÓW zobowiązuje się nie 

przekazywać danych ani nie udostępniać ich stronom trzecim. Przekazywanie danych innym osobom jest 

dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą właściciela karty. Posiadacz karty zapewnia zgodnie z postanowieniami 

Dz.U. z 2018 r. Nr 18 ustawy o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw 

OOCR REGION LIPTOV i Klastru LIPTOV wyraźnie i dobrowolnie swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, w następującym zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, termin pobytu i 

adres poczty elektronicznej, w celu przechowywania, gromadzenia, zapisywania do postaci elektronicznej, 

przeglądania, przegrupowywania, kombinovania, przemiesycyania, wykorzystywania, przechowywania, 

blokowania, likwidacji, ich przepływu transgranicnego, świadczenia, udostępniania ich publikowania, oraz ich 

kolejnego przetwarzania przez wybranych pośredników. Powyżej udzieloną zgodę posiadacz karty udziela na 

okres ważności karty LRC zgodnie z ogólnie obowiązującym warunkami handlowymi. 

1.13 Miejsce świadczenia i miejsce postępowania sądowego 

W przypadku sporów sądowych obowiązuje wyłącznie prawo słowackie. Właściwy sąd okręgowy w Liptowskim 

Mikułaszu został wyznaczony jako miejsce postępowania sądowego w związku z umową karty LRC. Ogólne 

warunki handlowe Liptov Region Card można znaleźć na stronie internetowej www.visitliptov.sk w sekcji Liptov 

Region Card. 

Liptowski Mikułasz, dn. 01.05.2021             

 


