
REGULAMIN

AQUA AEROBIC  50+

1. Miejsce: basen pływacki w Centrum Rekreacyjno-Sportowym

2. Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób w grupie

3. Dzień i godziny zajęć: Niedziela, 8:00-8:45, 8:45-9:30, 9.45 – 10.30 (wejście obejmuje 85 min.

pobytu na basenie, w czym 45 minut to zajęcia aqua aerobik)

4. Informacje: recepcja Centrum Rekreacyjno – Sportowego – tel. 68 412 50 00

5. Zakup karnetów - w kasach w Centrum Rekreacyjno-Sportowym

6.  Zajęcia rozpoczną się pod warunkiem wykupienia karnetów na dany miesiąc przez 

min. 5 osób

7.  Karnet  upoważnia  do  wejścia  na  halę  basenową  i  uczestnictwa  w  zajęciach.  Klient  musi

okazywać karnet każdorazowo w kasie przed wejściem na zajęcia

8. Przy  zakupie  karnetu  należy  podać  dane.  Udostępnienie  danych  jest  dobrowolne  

a ich przetwarzanie zgodne z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

(t.  jedn. Dz. U. z 2014 r.,  Nr 1182)  i  służy identyfikacji  właściciela karnetu w przypadku jego

zagubienia.  Fakt  zagubienia  należy  niezwłocznie  zgłosić  w  kasie  -  w  przypadku  identyfikacji

właściciela  karnetu  kasjerka  może  wydać  nowy  karnet  i  przenieść  na  niego  wartość  usług  

z  karnetu  zagubionego.  Karnet  zagubiony  zostaje  anulowany,  za  wydanie  nowego  karnetu

pobierana jest bezzwrotna opłata 10 zł 

9.  Sprzęt  wykorzystywany  w  trakcie  zajęć  („makarony”,  rękawice,  pasy  wypornościowe)  

jest bezpłatny

11. Koszt  karnetu 24 złote  /  miesiąc,  wejście  na pojedyncze   zajęcia  dostępne w momencie

wolnych miejsc –koszt 7 zł / zajęcia

12. Przed wejściem na zajęcia jednorazowe oraz przed wykupieniem karnetu na zajęcia należy

wypełnić deklarację w recepcji Centrum Rekreacyjno-Sportowego

13. Uczestnik przebywa na basenie ponad 85 min. uiszcza opłatę za każdą minutę

zgodnie  

z cennikiem

14. Na życzenie klienta istnieje możliwość sprawdzenia aktualnej wartości usług na

karnecie

15. Niewykorzystane zajęcia przepadają

16. Niniejszy  regulamin  obowiązuje  każdego  użytkownika  karnetu.  Wraz  z  zakupem  karnetu

użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów

obowiązujących w Centrum Rekreacyjno-Sportowym 


