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REGULAMIN ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

1. Organizatorem zajęć jest Park Wodny Aqualife
2. Uczestnicy gimnastyki korekcyjnej zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu
gimnastyki korekcyjnej w i regulaminów wewnętrznych obowiązujących na terenie Parku Wodnego
Aqualife.
3. Każdy uczestnik 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 gimnastyki korekcyjnej 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 według harmonogramu wpłat w
Kasie Parku Wodnego Aqualife. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem kursu stanowi podstawę
do wydania karnetu wstępu na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Nie opłacenie karnetu w wyznaczonym
terminie spowoduje jego blokadę oraz doliczenie przez system kasowy 10 zł do ceny karnetu
miesięcznego za jego odblokowanie.
7. Każdy uczestnik otrzymuje imienny karnet wstępu na określone zajęcia. Karnet jest przypisany do
kursanta nie wolno go odstępować. W przypadku odstępstwa karnetu innej osobie Park Wodny
Aqualife zastrzega sobie usunięcie kursanta z zajęć.
8. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub
jej umniejszenia.
9. Karnet gimnastyki korekcyjnej należy wykorzystać w terminie na jaki został wystawiony. Nie ma
możliwości przepisania zajęć na następny okres rozliczeniowy.
10. Istnieje możliwość odrobienia dwóch godziny lekcyjnych w semestrze szkolnym, po wcześniejszym
poinformowaniu Koordynatora o nieobecności oraz ustaleniu terminu odrabiania zajęć.
11. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zapisów oraz dokonania opłaty. W przypadku zadeklarowania
uczestnictwa w gimnastyki korekcyjnej należy uiścić opłatę za pełny miesiąc (1 zajęcia w tygodniu)
plus dodatkowe zajęcia wynikające z rozpoczęcia kursu w środku miesiąca.
12. Wykupując karnet gimnastyki korekcyjnej, kursant nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów
związanych z wejściem na basen, rezerwacją toru, opłatą instruktora.
13. Cena obejmuje określoną liczbę zajęć. Jedne zajęcia traktowane są jako 70 minut pobytu na basenie,
(czas naliczany od - do momentu przekroczenia bramki kasowej) w tym 45 minut zajęć plus 25min
łącznie na czynności związane z przygotowaniem się do nich i po ich zakończeniu . Po upływie
70minut dopłata w kasie Parku Wodnego Aqualife według cennika usług.
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14. Klienci wchodzący na zajęcia gimnastyki korekcyjnej zobowiązani są do posiadania przy sobie
środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie
(po zajęciach).
15. Rodzic/opiekun kursanta ma prawo rozwiązać umowę z Parkiem Wodnym Aqualife. Zobowiązany jest
do przesłania pisemnej rezygnacji dziecka z zajęć z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
16. Z dniem otrzymania przez Parku Wodnego Aqualife pisemnej rezygnacji z zajęć rozpoczyna się
dwutygodniowy okres wypowiedzenia. W tym czasie dziecko może nadal uczęszczać na zajęcia i ten
okres powinien być normalnie opłacony zgodnie z obowiązującą stawką za zajęcia.
17. Zajęcia odbywają się w grupach liczących 5 osób.
18. Kryterium podziału na grupy stanowi wiek oraz rodzaj wady kursanta/ki.
19. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra rehabilitacyjno/instruktorska
20. Park Wodny Aqualife oraz osoba prowadząca zajęcia nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje
wynikające z niestosowania się do jego poleceń i wskazówek.
21. Park Wodny Aqualife zapewnia opiekę kadry instruktorsko – ratowniczej podczas zajęć.
22. Park Wodny Aqualife zobowiązuje się podnosić poziom umiejętności i sprawności swoich uczniów,
biorąc pod uwagę umiejętności początkowe uczestnika oraz jego frekwencję na zajęciach.
23. 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.
24. Korzystanie z wszelkich urządzeń na terenie pływalni musi być zgodne z ich przeznaczeniem, a
ponadto kategorycznie zabrania się:
- wchodzenia do wody bez pozwolenia instruktora,
- biegania po śliskich, mokrych powierzchniach,
- niezorganizowanych skoków do wody,
- zabaw z wpychaniem się do wody.
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 gimnastyki korekcyjnej uczestnik lub prawny opiekun deklaruje,
iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do
przestrzegania warunków w nim zawartych.
27. 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: 07.12.2015r.
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