PODMIENKY PERMANENTKY AKVAFITNES NA MENO
1.

Permanentka AKVAFITNES je na meno, môže ju používať iba jej majiteľ po predstavení identifikačného
dokladu s fotografiou, ktorý umožňuje jeho identifikáciu.
2. Permanentka AKVAFITNES umožňuje využívať tréningy akvaerobiku v súlade s harmonogramom, ktorý
je zverejnený na webovej stránke www.aquapark.zakopane.pl
a) Na tréningoch akvaerobiku sa môžu zúčastniť iba zdravé osoby, ktoré nemajú žiadne
kontraindikácie na vykonávanie fyzických cvičení.
b) Tréningy akvaerobiku vedú kvalifikovaný inštruktori, ktorí majú potrebné oprávnenia a kvalifikácie.
c) Spoločnosť „POLSKIE TATRY S.A.“ nezodpovedá za zdravotné následky účastníka tréningov
akvaerobiku.
d) Účastníci tréningov musia vykonávať pokyny inštruktorov, ktorí vedú tréning.
e) Akékoľvek zranenie, úraz, ohrozenie, poškodenie zariadenia ap. je potrebné bezodkladne nahlásiť
inštruktorovi, ktorý vedie tréning.
f) Na tréningoch akvaerobiku sa môžu zúčastniť osoby vo veku nad 16 rokov. Neplnoleté osoby sa
môžu zúčastniť na tréningu akvaerobiku, ak pred tréningom predstavia inštruktorovi súhlas rodiča
alebo zákonného zástupcu.
3. Permanentka AKVAFITNES oprávňuje na šesť, dvanásť alebo osemnásť jednorazových vstupov,
podľa zvoleného typu permanentky, každý trvajúci 90 minút, z toho 45 minút akvaerobiku.
4. Príplatok za prekročený čas pobytu sa účtuje v súlade s platným cenníkom.
5. Sauny, stravovacie služby, iné dodatočné služby sú spoplatnené v súlade s platným cenníkom.
6. Čas pobytu sa počíta od momentu vydania po moment vrátenia identifikátora v pokladni akvaparku
Zakopane.
7. Permanentka AKVAFITNES je platná 3 mesiace od dňa jej zakúpenia.
8. Za permanentku AKVAFITNES (magnetickú kartu) sa inkasuje záloha vo výške 15 PLN, ktorá sa vracia pri
vrátení magnetickej karty.
9. Zákazník je povinný vrátiť magnetickú kartu najneskôr do 2 mesiacov od uplynutia jej platnosti alebo po
využití všetkých vstupov permanentky AKVAFITNES, v opačnom prípade záloha nebude vrátená.
10. Kúpenie permanentky AKVAFITNES sa považuje za súhlas s poriadkom akvaparku a podmienok
permanentky AKVAFITNES, ako aj za záväzok ich dodržiavania.
11. Spoločnosť „POLSKIE TATRY S.A.“ si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenia podmienok a poriadkov v
ľubovoľnej chvíli a bez uvedenia príčiny. Informácie o zmene podmienok a poriadkov budú vždy
zverejnené na webovom sídle www.aquapark.zakopane.pl. Zmeny podmienok nenarúšajú práva osôb,
ktoré získali právo využiť permanentky pred zavedením týchto zmien.

