Regulamin zajęć Aqua Aerobik
§1
1. Basen w Wieliczce jest obiektem ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Solne
Miasto sp. z o.o.
2. Organizatorem zajęć Aqua Aerobik jest Solne Miasto sp. z o.o.
§2
1. Uczestnikiem zajęć Aqua Aerobik musi być osoba, która nie ma przeciwskazań do
wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie.
2. Każdy uczestnik zajęć Aqua Aerobik ma obowiązek zapoznania się z
przeciwskazaniami do ćwiczeń.
3. Udział w zajęciach Aqua Aerobik pomimo przeciwskazań odbywa się na własną
odpowiedzialność uczestnika.
4. Uczestnik rozpoczynając zajęcia potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala mu na
korzystanie z tej formy treningu.
5. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych w
czasie zajęć Aqua Aerobik należy natychmiast zaprzestać treningu, wyjść z wody i
poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
6. Kobiety w ciąży uczestniczą w zajęciach Aqua Aerobik na własną odpowiedzialność.
7. Każdy uczestnik Aqua Aerobik ma obowiązek posiadać opaskę na rękę, którą dostaje
przy wejściu na zajęcia w recepcji basenu i zwrócić ją po zakończeniu treningu.
8. Organizator dopuszcza maksymalnie 10.minutowe spóźnienie na zajęcia.
9. Uczestnik zajęć Aqua Aerobik prowadzonych w basenie sportowym musi umieć
pływać.
§3
1. Rezerwacja na zajęcia Aqua Aerobik odbywa się przez stronę internetową:
www.solnemiasto.gymmanager.com.pl albo przez bezpłatną aplikację w telefonie
GymUp! (dostępną w sklepie Google Play)
2. Odwołanie udziału w zajęciach jest możliwe najpóźniej 2h przed ich rozpoczęciem.
Nieodwołanie rezerwacji bądź nieterminowe jej odwołanie powoduje:
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4.
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• utratę jednego wejścia z karnetu w przypadku osób posiadających karnety
ilościowe,
• utratę jednego dnia ważności z karnetu w przypadku osób posiadających karnet
Open,
• utratę możliwości zapisów drogą internetową w przypadku osób posiadających
karty Benefit Multisport, Fit Profit, OK System,
• utratę możliwości zapisów drogą internetową w przypadku osób dokonujących
rezerwacji bez posiadania karnetu.
Zajęcia Aqua Aerobik trwają 45 minut.
• 25 złotych za pojedyncze zajęcia,
• 90 złotych za cztery zajęcia (karnet ważny 30 dni)
• 140 złotych za osiem zajęć (karnet ważny 30 dni)
Wpłaty za zajęcia przyjmowane są z góry.
Karnet jest imienny, nie można go odstępować innej osobie.
Posiadanie karnetu nie gwarantuje miejsca na zajęciach. Konieczna jest jego
rezerwacja zgodnie z §3 pkt. 1.

§4
1. Zajęcia Aqua Aerobik prowadzone są przez doświadczonych instruktorów
posiadających uprawnienia instruktorskie w zakresie rekreacji ruchowej.
2. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 20 osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć, w przypadku braku minimalnej
liczby uczestników, która wynosi 5 osób.
§5
1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w hali basenowej
regulaminów: regulaminu pływalni oraz regulaminu zajęć Aqua Aerobik, regulaminu
sanitarno-epidemiologicznego oraz innych zarządzeń związanych z bezpieczeństwem i
zachowaniem czystości.
2. Uiszczając opłatę, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią powyższych
regulaminów i akceptuje zawarte w nich warunki.
3. Organizator Aqua Aerobik nie ponosi odpowiedzialności za brak zastosowania się do
regulaminu zajęć, w szczególności przeciwskazań zdrowotnych, nieprzestrzegania
poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz dyżurującego ratownika.

