Regulamin zajęć AQUA FITNESS

organizowanych przez Monikę Grzesiak – Chromy przedsiębiorcę prowadzącego działalność pod firmą Monika
Grzesiak - Chromy Aqua Pure Energy w Wodnym Parku Tychy

I.

Zasady ogólne:

Regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych w Wodnym Parku Tychy przez osoby uczestniczące
w zajęciach Aqua Fitness, organizowanych przez Monikę Grzesiak – Chromy przedsiębiorcę prowadzącego
działalność pod firmą Monika Grzesiak – Chromy Aqua Pure Energy, zwanym dalej Aqua Pure Energy. Uczestnicy
zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Wodnego Parku Tychy.
1.

Każda osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązana jest do pisemnego potwierdzenia, iż zapoznała się
z Regulaminem zajęć Aqua Pure Energy i tym samym Regulaminem Wodnego Parku Tychy.

2.

Głównym celem zajęć jest poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej, mobilizacja do aktywności, wysmuklenie
sylwetki, niwelowanie wszelkich napięć ciała oraz kompleksowe odprężenie.

3.

Miejsce zajęć: Wodny Park Tychy, basen z ruchomym dnem- strefa sportowa

4.

Czas trwania zajęć : 45 minut.

5.

Grafik oraz cennik zajęć dostępny na http://www.aquapureenergy.pl/programy.

6.

Rezerwacja miejsc: Aqua Pure Energy tel.: 791 708 655,
Informacje szczegółowe, oferta: strona www.aquapureenergy.pl

7.

Uczestnikiem zajęć może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanym regulaminie oświadcza, że nie ma
żadnych przeciwskazań medycznych, fizycznych do wykonywania ćwiczeń w wodzie i uczestniczy w nich na
własną odpowiedzialność. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za
pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.

8.

Klienci zobowiązani są do noszenia klapek, obuwia sportowego do zajęć Hydrocycling, stroju kąpielowego,
wyposażenia basenowego oraz korzystania z prysznica przed wejściem do niecki basenu. Zmiana obuwia
z zewnętrznego na basenowe obowiązuje przed wejściem do szatni.

9.

Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora.

O wszelkich problemach zdrowotnych, urazach, ciąży bądź złym samopoczuciu należy poinformować
instruktora przed zajęciami. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness. Za zatajenie lub nieujawnienie
informacji o stanie zdrowia lub przeciwwskazaniach do uczestniczenia w zajęciach odpowiedzialność ponoszą
pełnoletni uczestnicy zajęć.
10. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
11. Aqua Pure Energy nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez Uczestnika zajęć z niniejszym

Regulaminem oraz Regulaminem Wodnego Parku Tychy.
12. Aqua Pure Energy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu,

regulaminu i instrukcji zalecanych przez instruktora.
13. Aqua Pure Energy nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach bez nadzoru.
14. Aqua Pure Energy zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, cennika, grafiku zajęć, redukcji liczby godzin Aqua

Fitness w okresie letnim oraz odmowy sprzedaży biletu.
15. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień

Regulaminu zajęć Aqua Fitness oraz Regulaminu Wodnego Parku Tychy.
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II.

Organizacja zajęć i płatność.

16. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie rezerwacji telefonicznej, a następnie uiszczenie wpłaty

w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Aktualna oferta dostępna jest na stronie internetowej
www.aquapureenergy.pl
17.

Karnet miesięczny obejmuje konkretny dzień i godzinę zajęć. Ważność karnetu odnosi się wyłącznie do
miesiąca kalendarzowego. Opłata za karnet lub wejście jednorazowe powinna zostać dokonana przelewem
bankowym na nr konta: 83 1050 1399 1000 0092 5189 4771. Istnieje również możliwość opłaty u instruktora
lub koordynatora zajęć (po wcześniejszym ustaleniu formy płatności). Rezerwacja telefoniczna wejścia
jednorazowego potwierdzona wpłatą zaliczki w wysokości 20 złotych jest gwarancją rezerwacji wejścia na zajęcia
Aqua Fitness.

18. Wykupione karnety lub bilety wstępu jednorazowego na zajęcia Aqua Fitness

nie podlegają zwrotowi.

Organizator zajęć Aqua Pure Energy nie zwraca kosztów za nieobecność na zajęciach. Aqua Pure Energy nie
zapewnia możliwości odrabiania opuszczonych zajęć. Klienci mają jednak możliwość korzystania z karnetu w
obowiązującym miesiącu z innymi grupami, pod warunkiem, że grupy te nie są pełne, po uprzedniej rezerwacji
telefonicznej.
19. Osoby wykupujące karnety miesięczne uzyskują status „ Stałego Klienta” i uzyskują pierwszeństwo zapisu na

kolejny miesiąc. Płatność za zajęcia na nowy miesiąc należy dokonać na ostatnich zajęciach poprzedzających
kolejny miesiąc kalendarzowy. Jest to gwarancja stałej rezerwacji miejsca.
20. Rezygnacja

z zajęć powinna być każdorazowo zgłoszona przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca

kalendarzowego lub 12h przed wykupionymi zajęciami.
21. Z przyczyn organizacyjnych Klienci Aqua Pure Energy powinni pojawić się co najmniej 20 minut przed

rozpoczęciem zajęć w holu głównym Wodnego Parku. Klienci otrzymują od instruktora transponder-pasek na
rękę, który służy do identyfikacji na urządzeniach kontroli dostępu, otwierania szafek i rozliczenia całkowitego
czasu korzystania z usług. Ostatnie wejście na zajęcia jest możliwe na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
22. Korzystanie z zajęć umożliwia posiadanie opaski w wyznaczonym kolorze-transpondera. Każdy uczestnik zajęć

po zakończonych zajęciach ma obowiązek zwrotu transpondera obsłudze Wodnego Parku ( w kasie basenu )
celem weryfikacji braku opłat dodatkowych. Transponder umożliwia korzystanie wyłącznie z zajęć Aqua Fitness
i nie uprawnia do wejścia na inne strefy basenowe w Wodnym Parku Tychy.
23. Rozliczanie czasu użytkowania transpondera: każdorazowe wejście na zajęcia Aqua Fitness obejmuje 45 min.

treningu w wodzie oraz łącznie 20 minut czasu na przebranie i umycie. Po przekroczeniu przewidzianego czasu
dla Uczestnika zajęć naliczona zostanie dodatkowa opłata. Ostateczne rozliczenie za pobyt odbywa się przy
wyjściu ze strefy sportowej w kasie, na podstawie danych zawartych w transponderze.
24. Korzystający z zajęć w Wodnym Parku Tychy ma możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu. Po wjeździe

na parking Korzystający pobiera bilet parkingowy, który należy okazać w kasie przy wyjściu z Obiektu.
Brak okazania biletu w kasie będzie się wiązał z koniecznością uiszczenia opłaty wg cennika parkingu.
25. Wykupienie karnetu lub jednorazowego biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu

zajęć Aqua Pure Energy oraz Regulaminu Wodnego Parku Tychy.
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