Regulamin uczestnictwa w aqua aerobic’u w Parku Wodnym
OCTOPUS.
1.

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe- po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i
godzinę osobiście u koordynatora w Parku Wodnym Octopus lub pod numerem telefonu ……………….
oraz wypełnienie formularza: Formularz zgłoszeniowy/kontaktowy – oświadczenie.

2.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny karnet wstępu na określone zajęcia.

3.

Karnet jest ważny na okres (np. miesiąc) za jaki opłata została wniesiona.

4.

Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za miesięczną liczbę zajęć przed rozpoczęciem kursu.

5.

Uregulowanie w/w opłaty stanowi podstawę do wpisu na listę oraz możliwości korzystania z zajęć.

6.

Brak opłaty za kurs skutkuje wykreśleniem z listy uczestników.

7. Cena za jedne zajęcia obejmuje 70 minut pobytu na basenie (czas naliczany od - do momentu
przekroczenia bramki kasowej), w tym 45 minut zajęć. Po 70-ciu minutach naliczana jest dopłata
minutowa wg cennika usług, którą należy uiścić w kasie przy wyjściu.
8.

Po wykreśleniu z listy uczestników, zapis na zajęcia po raz kolejny, jest możliwy u koordynatora w
Parku Wodnym OCTOPUS lub pod numerem telefonu …………….. pod warunkiem wolnych miejsc.

9.

Park Wodny OCTOPUS nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie w przypadku nieopłacenia
kontynuacji zajęć.

10. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej
umniejszenia.
11. W przypadku poważnej choroby uczestnika zajęć (leczenie szpitalne, poszpitalne, hospitalizacja,
rekonwalescencja, komplikacje poszczepienne itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w
kursie, a opłata za zawieszone zajęcia przeniesiona zostaje na następny okres.
12. Nieobecność w przypadku poważnej choroby uczestnika definiowana jest jako okres trwający
minimum 2 tygodnie liczone od daty zgłoszenia nieobecności oraz zdania karnetu wstępu w Biurze
Obsługi Kas. Dostarczenie (okazanie) zaświadczenia lekarskiego jest w takiej sytuacji wymagane.

13. Istnieje możliwość odrobienia jednej godziny lekcyjnej w karnecie, po wcześniejszym poinformowaniu
Koordynatora o nieobecności oraz ustaleniu terminu odrabiania zajęć. (regulamin – zasady odrabiania
zajęć).

14. Nieobecność na zajęciach musi być zgłoszona najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
15. Klienci wchodzący na zajęcia nauki pływania zobowiązani są do posiadania przy sobie środków
płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie (po
zajęciach).
16. Opłata jednorazowa za wydanie karnetu wynosi 10 zł. W przypadku zagubienia lub zniszczenia
karnetu opłata za wydanie duplikatu wynosi 10 zł.

17. Uiszczenie opłaty za zajęcia organizowane przez Park Wodny OCTOPUS, traktowane jest jako
akceptacja treści regulaminów oraz warunków w nim zawartych: Regulamin Parku Wodnego Octopus,
Regulamin szatni, Regulamin zjeżdżalni, Regulamin uczestnictwa w zajęciach z nauki oraz
doskonalenia pływania, Regulamin – zasady odrabiania zajęć nauki pływania oraz doskonalenia
pływania Regulamin aqua aerobic’u, Regulamin – zasady odrabiania zajęć aqua aerobic’u, Regulamin
WIBIT, Regulamin sauny
18. W sytuacjach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w
Suchym Lesie .

Regulamin - zasady odrabiania zajęć aqua aerobic’u.
1.
2.

Każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia jednych zajęć w miesiącu.
Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić z koordynatorem lub instruktorem prowadzącym zajęcia,
osobiście lub telefonicznie.

3.

Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej
rezerwacji.

4.

W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia
bez uprzedzenia o tym fakcie traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.

5.

Odrobienie jednych zajęć jest możliwe również w ferie zimowe (w przypadku I semestru szkolnego
danego roku) lub w pierwszej połowie lipca (w przypadku II semestru szkolnego danego roku) po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem.

6.

Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.

7.

Nie ma możliwości przepisanie niewykorzystanego karnetu na następny semestr.

8. Uiszczenie opłaty za zajęcia organizowane przez Park Wodny OCTOPUS, traktowane jest jako
akceptacja treści regulaminów oraz warunków w nim zawartych: Regulamin Parku Wodnego
Octopus, Regulamin szatni, Regulamin zjeżdżalni, Regulamin uczestnictwa w zajęciach z nauki oraz
doskonalenia pływania, Regulamin – zasady odrabiania zajęć nauki pływania oraz doskonalenia
pływania Regulamin aqua aerobic’u, Regulamin – zasady odrabiania zajęć aqua aerobic’u,
Regulamin WIBIT, Regulamin sauny.

