NÉVRE SZÓLÓ AQUA FITNESS BÉRLET SZABÁLYZATA
1.
2.

Az AQUA FITNESS bérlet névre szóló, kizárólag a tulajdonos használhatja fényképes személyazonosító
igazolvány felmutatásával.
Az AQUA FITNESS bérlet aqua aerobic órák igénybevételére jogosít fel a www.aquapark.zakopane.pl

weboldalon található órarend szerint.
a)

Az aqua aerobicot olyan egészséges személyek vehetik igénybe, akik semmilyen ellenjavallatot nem
kaptak fizikai gyakorlatok elvégzésére.
b) Az aqua aerobic órákat megfelelő képesítéssel rendelkező szakképzett oktatók vezetik.
c) A POLSKIE TATRY S.A. Társaság nem vállal felelősséget az aqua aerobic órákon való részvétel okozta
egészségügyi következményekért.
d) A foglalkozások résztvevői kötelesek végrehajtani a foglalkozásokat vezető oktató utasításait.
e) Minden vágási sérülést, sérülést, veszélyhelyzetet, segédeszközön bekövetkező sérülést stb.
haladéktalanul jelenteni kell a foglalkozást vezető oktatónak.
f) Az aqua aerobicon 16 évnél idősebb személyek vehetnek részt. 18 évnél fiatalabb személyek
esetében az órákon való részvétel feltétele a szülői vagy jogi felügyelő beleegyezésének
a bemutatása a foglalkozást vezető oktatónak.
3. Az AQUA FITNESS bérlet a kiválasztott bérlettől függően hat, tizenkettő vagy tizennyolc egyszeri,
90 perces belépésre jogosít fel, ebben 45 perc aqua aerobikra.
4. Időtúllépés esetén árjegyzék szerinti felárat kell fizetni.
5. A szaunák, a gasztronómia és az egyéb szolgáltatások a hatályos árjegyzék szerinti díjakért vehetők
igénybe.
6. A medencecsarnokban töltött idő az Aqua Park Zakopane pénztáránál kiadott, visszatérítendő azonosító
kiadásának a pillanatával kezdődik.
7. Az AQUA FITNESS bérlet a vásárlás dátumától számított 3 hónapig érvényes.
8. Az AQUA FITNESS bérletért (mágneskártya) 15 zł letéti díjat számolunk fel, amit a mágneskártya
visszaadásakor visszatérítünk.
9. Az ügyfél a mágneskártya lejárta vagy az AQUA FITNESS bérlet felhasználását követően legkésőbb 2
hónapon belül köteles visszajuttatni a mágneskártyát, ellenkező esetben nem térítjük meg a letéti díjat.
10. Az AQUA FITNESS bérlet vásárlásával Ön beleegyezik az Aqua Park házirendjének és az AQUA FITNESS
bérlet szabályzatának az elfogadásába és annak betartásába.
11. A POLSKIE TATRY S.A. Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat rendelkezéseinek mindenkori
módosítására a módosítás okának a megadása nélkül. A Szabályzat változására vonatkozó tájékoztatás
a www.aquapark.zakopane.pl weboldalon kerül feltüntetésre. A Szabályzat módosítása nem sérti meg
azon személyek jogait, akik a módosítások bevezetése előtt jogot szereztek a Bérlet felhasználására.

