
Zasady korzystania z Salonu „Business Lounge”
na Lotnisku Rzeszów - Jasionka

Pasażerowie wylatujący z Lotniska Rzeszów - Jasionka mogą korzystać z Salonów na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy linią lotniczą lub innym kontrahentem a Centrum Obsługi 
Operacyjnej Sp. z o.o.  określającej m. in. szczegółowe zasady wstępu do Salonów. 
Możliwe jest również korzystanie z Salonu przez pasażerów indywidualnie po dokonaniu 
w recepcji Salonu jednorazowej opłaty za taką usługę, zgodnej z cennikiem.

Dokumentem poświadczającym prawo pasażera do korzystania z Salonów jest karta wstępu do 
samolotu (w każdej formie) informująca o podróży w klasie biznes, właściwa karta 
członkowska, specjalne zaproszenie lub rachunek świadczący o uiszczeniu indywidualnej 
opłaty za pobyt w Salonach.

Przedstawiciele linii lotniczych oraz członkowie załóg statków powietrznych mogą korzystać 
z Salonów na podstawie zasad określonych w regulacjach danej linii lotniczej lub jednorazowej 
autoryzacji otrzymanej od przedstawiciela linii lotniczej na Lotnisku Rzeszów - Jasionka.

Pasażer chcący skorzystać z Salonu zobowiązany jest do dokonania rejestracji swojego pobytu 
w recepcji Salonu poprzez okazanie obsłudze karty wstępu na pokład samolotu świadczącej 
o podróży klasą biznes w danym dniu. W innym przypadku, gdy dokumentem świadczącym 
o prawie do korzystania z Salonów jest właściwa karta członkowska, specjalne zaproszenie lub 
rachunek, okazać należy również kartę wstępu na pokład samolotu na rejs z Lotniska Rzeszów - 
Jasionka w danym dniu.

Pasażerowie podróżujący z dziećmi do 3 roku życia mogą korzystać z Salonów bez wnoszenia 
opłat za pobyt dzieci. Wejście dzieci powyżej 3 roku życia, odbywa się na tych samych zasadach 
jakie dotyczą osób dorosłych. Wejście osób niepełnoletnich do Salonów możliwe jest wyłącznie 
pod opieką osoby dorosłej.

W przypadku niewłaściwego zachowania dziecka, które swoim zachowaniem zakłóca spokój 
innym współpasażerom obsługa Salonu zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Salonu 
opiekuna wraz z dziećmi.

Czas korzystania z Salonów jest ograniczony i pasażer może przebywać w Salonach do 
4 godzin. W przypadku niewłaściwego zachowania pasażera obsługa Salonów zastrzega sobie 
prawo do wyproszenia pasażera z Salonu przed upływem 4 godzin.

Pasażerowie oraz opiekunowie z dziećmi korzystający z Salonów, ponoszą wyłączną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez nich, stanowiące szkodę na rzecz 
Lotniska Rzeszów - Jasionka, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim 
przebywającym w Salonach.

Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste 
wniesione i pozostawione przez pasażerów w Salonach.

Rzeczy pozostawione przez pasażerów w Salonach i nie odebrane w terminie dwunastu 
miesięcy zostaną potraktowane jako porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności.

W Salonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zakaz wprowadzania zwierząt 
i wózków bagażowych.

Osoby przebywające w Salonach proszone są o wzajemną życzliwość i tolerancję.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


