
REGULAMIN – AQUAAEROBIK

1. Zajęcia AQUAAEROBIKU prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską .

2.Zajęcia (45 minut w wodzie) odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób,

       3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu na dany miesiąc.

       4. Odpłatność za zajęcia wynosi:  12,00 zł /1 wejście - inne formy płatności za zajęcia fitness np. karty abonamentowe,  

      karnety nagrody  nie są akceptowane. 

5. MOSiR zastrzega sobie prawo zmian ceny. 

6. zakup karnetów: od dnia 23 do 27 danego miesiąca stałe klientki uczestniczące na zajęcia; 

    od dnia 28 do 31 danego miesiąca dla nowych klientów, jeżeli są wolne miejsca.

7. MOSiR  nie zwraca środków finansowych za opuszczone z winy uczestnika zajęć godziny.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach  po ich rozpoczęciu Organizator nie zwraca pieniędzy.

9.  Nie wykorzystane wejścia można wykorzystać do 10 dnia następnego miesiąca na basen duży, basen rekreacyjny, 

zajęcia fitness - sala w godzinach dostępnych dla klientów MOSiR.

10. Nie wykorzystane karnety nie przechodzą na miesiąc następny.

11. W przypadku małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości  grup, zmiany ich  

       składów i godzin rozpoczęcia zajęć,

12. Każdego miesiąca przed rozpoczęciem zajęć uczestnik  jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku    

      przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.

13. Wstęp na zajęcia mają tylko osoby legitymujące się aktualnym karnetem, który otrzymują po dokonaniu  opłaty. 

14. Nie wykupienie karnetu na kolejny miesiąc jest równoznaczne, ze skreśleniem z listy uczestników

15.Karnet uprawnia uczestnika zajęć do pobytu na hali basenowej przez 45 minut, 

16. Obsługa wpuszcza na zajęcia (tj. na szatnie) 15 minut przed wyznaczoną godziną.

17.Uczestnik nie posiadający przy sobie karnetu nie zostanie wpuszczony na teren hali basenowej. 

18.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu ,

19. Uczestnika zajęć obwiązuje kostium kąpielowy, czepek, ręcznik, mydło, klapki basenowe,

20.Przed wejściem na halę basenową uczestnik zająć powinien skorzystać z natrysków, 

21. Zapisy na zajęcia:  w pierwszej kolejności osoby stale uczestniczące w zajęciach zgodnie z listą sporządzoną 

przez instruktora lub kasjerki MOSiR.

22. Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz         

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora – podpisane przez uczestnika 

oświadczenie (Podstawa prawna: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) art. 6 ust. 1 lit a (Ustawy 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ). 

                                                                                                                                                                                                


