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        ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA  
 

SZANOWNI KLIENCI GOSIR JEDLICZE 

Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu od 01 października 2011 roku funkcjonuje 

elektroniczny system obsługi klienta, który umożliwia bezgotówkowe korzystanie ze wszystkich 

obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych wymienionych w cenniku. Jest to nowoczesna i bardzo 

wygodna forma udostępnienia naszych usług klientom, który zdecydowali się zakupid karnet 

abonamentowy. 

Największe możliwości daje zakup karty RELAX, która jest kartą chipową na okaziciela umożliwiającą 

pełne korzystanie z wszystkich usług i obiektów ośrodka. Karta umożliwia korzystanie z  usług 

indywidualnie lub grupowo co szczególnie cenią rodziny oraz  zakłady pracy wykupując taki rodzaj 

kart abonamentowych dla swoich pracowników. Ponadto korzystając z karnetu ośrodek udziela 

nawet do 15% rabatu ceny usług.  Standardowo karnet jest aktywny przez 3 miesiące ale można go 

po tym okresie aktywowad tak więc nie należy się obawiad, że nie zdążymy go wykorzystad .  

Karnet Fitness Plus  jest kartą abonamentową imienną  adresowaną dla pao, które dla poprawy 

swojej kondycji regularnie korzystają z zajęd aerobicu. Dla poprawy odnowy biologicznej po 

intensywnych zajęciach proponujemy cztery darmowe wejścia do 15 minut każde do sauny fioskiej  

co będzie również bardzo przydatne gdy chcemy stracid  kilka kilogramów. Karnet fitness plus daje 

nam również możliwośd darmowego udziału w dwóch treningach Nordic Walking co będzie 

ciekawym urozmaiceniem aktywnego wypoczynku w ośrodku. Karnet ważny jest przez 30 dni. 

Karnet Siłownia Plus  jest kartą abonamentową imienną  adresowaną do osób, które chcąc poprawid 

swoją sprawnośd fizyczną regularnie korzystają z siłowni sportowej. Dla poprawy odnowy biologicznej 

po intensywnym treningu oferujemy cztery darmowe wejścia do 15 minut każde do sauny fioskiej. 

Karnet ważny jest przez okres 30 dni. 

Elektroniczny System Obsługi Klienta kompleksowo obsługuje dystrybucję wszystkimi usługami, które 

oferuje ośrodek. Istniejące do tej pory i  wymienione w cenniku karnety jak też sprzedaż poprzez 

bilety   indywidualne-jednorazowe pozostają bez zmian. 
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