vv

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA AEROBIKU
PARKU WODNEGO AQUALIFE

1. Organizatorem zajęć aqua aerobiku jest Park Wodny Aqualife.
2. Uczestnicy zajęć aqua aerobiku zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania
Regulaminu aqua aerobiku i regulaminów wewnętrznych obowiązujących na terenie
Parku Wodnego Aqualife.
3. Każdy uczestnik/a kursu ma obowiązek wypełnić formularz zgłoszeniowy, który
umożliwia skorzystanie z zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej w/w dokumenty
podpisuje rodzic lub prawny opiekun.
4. Zajęcia aqua aerobiku organizowane będą zgodnie z harmonogramem
5. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się u Koordynatora
pod nr.tel.: 513 - 123 - 434, na określony dzień i godzinę, oraz wykupienie karnetu w
Kasie Parku Wodnego Aqualife.
6. Należność za dany karnet należy uiścić przed pierwszymi zajęciami każdego miesiąca
w Kasie Parku Wodnego Aqualife lub przelewem na konto. Uregulowanie opłaty przed
rozpoczęciem kursu stanowi podstawę do wydania karnetu wstępu na zajęcia aqua
aerobiku.
7. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w momencie gdy w grupie jest
wolne miejsce (cena biletu jednorazowego wynosi 35zł - aqua senior 30zł).
8. Park Wodny Aqualife dopuszcza wcześniejszą rezerwację miejsca w grupie po
dokonaniu opłaty za okres którego rezerwacja dotyczy.
9. Każdy klient/ka otrzymuje imienny karnet wstępu na określone zajęcia.
10. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zapisów oraz dokonania opłaty. Ilość miejsc w
grupie jest ograniczona.
11. Karnet na zajęcia aqua aerobiku należy wykorzystać w terminie na jaki został
wystawiony. Nie ma możliwości przepisania zajęć na następny okres rozliczeniowy.
12. Wykupując karnet aqua aerobiku, kursant/ka nie ponosi żadnych dodatkowych
kosztów związanych z wejściem na basen, rezerwacją toru, opłatą instruktora.
13. W ostatnim tygodniu każdego miesiąca przyjmowane są zapisy na następny miesiąc.
14. Cena obejmuje 70 minut pobytu na basenie, w tym 45 minut zajęć aqua aerobiku. Po
upływie 70 minut dopłata w kasie według cennika usług.
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15. Klienci/ki wchodzący na zajęcia aqua aerobiku zobowiązani są do posiadania przy sobie
środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas
pobytu na basenie (po zajęciach).
16. Zajęcia aqua aerobiku SENIOR przeznaczone są dla osób posiadających legitymacje
rencisty lub emeryta.
17. W przypadku nieobecności na zajęciach nie ma możliwości odrobienia zajęć i nie należy
się za nie zwrot pieniędzy.
18. Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot
pieniędzy.
19. Nie ma możliwości przepisania karnetu na następny miesiąc.
20. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 20osób.
21. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska
22. Park Wodny Aqualife oraz osoba prowadząca zajęcia nie odpowiada za szkody
i ewentualne kontuzje wynikające z niestosowania się do jego poleceń i wskazówek.
23. Park Wodny Aqualife zapewnia opiekę kadry instruktorsko – ratowniczej podczas zajęć.
24. Ilość uruchamianych grup w danym okresie będzie uzależniona od ilości chętnych osób.
W przypadku braku chętnych lub też niewystarczającej liczby uczestników kurs
zostanie przeniesiony na następny termin. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu
gotówki na podstawie paragonu.
25. W przypadku złego samopoczucia lub dysfunkcji aparatu ruchu należy poinformować
o tym instruktora prowadzącego zajęcia w momencie ich wystąpienia .
26. Wnosząc opłatę za kurs / zajęcia aqua aerobiku uczestnik/a lub prawny opiekun
deklaruje, iż zapoznał/a się z treścią powyższego regulaminu, akceptuje go
i zobowiązuje się do przestrzegania warunków w nim zawartych.
27. W przypadku wykupienia karnetu na dwa terminy zajęć w danym miesiącu ( np.
poniedziałki i piątek ) jedne zajęcia są gratis.
28. Za zgubienie karnetu i wystawienie duplikatu Park Wodny Aqualife pobiera opłatę 10
zł.
Park Wodny Aqualife zastrzega sobie prawo do interpretacji i wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
Regulamin obowiązuje od dnia: 01.10.2015r.
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