REGULAMIN KARNETU AQUA FITNESS IMIENNEGO
1.

Karnet AQUA FITNESS jest imienny, ważny tylko dla właściciela za okazaniem dokumentu tożsamości
ze zdjęciem w celu weryfikacji.
2. Karnet AQUA FITNESS umożliwia korzystanie z zajęć aqua aerobik wg ustalonego harmonogramu
widniejącego na stronie internetowej www.aquapark.zakopane.pl
a) Z zajęć aqua aerobik mogą korzystać osoby zdrowe bez żadnych przeciwwskazań do wykonywania
ćwiczeń fizycznych.
b) Zajęcia aqua aerobik prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających
uprawnienia do ich prowadzenia.
c) Za skutki zdrowotne uczestnictwa w zajęciach aqua aerobik Spółka POLSKIE TATRY S.A. nie ponosi
odpowiedzialności.
d) Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktorów prowadzących zajęcia.
e) Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu itd., należy niezwłocznie zgłosić
instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
f) Uczestnikami zajęć aqua aerobik mogą być osoby powyżej 16 roku życia. Warunkiem uczestnictwa
w zajęciach osób niepełnoletnich jest dostarczenie do instruktora prowadzącego zajęcia zgody
rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Karnet AQUA FITNESS upoważnia do jednorazowych sześciu, dwunastu lub osiemnastu wejść
w zależności od wybranej opcji karnetu, każde po 90 minut w tym 45 minut zajęć aqua aerobik.
4. Dopłata za przekroczony czas pobytu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Sauny, gastronomia, inne usługi dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6. Czas pobytu naliczany jest od momentu wydania do zwrotu identyfikatora w kasie Aqua Park Zakopane.
7. Karnet AQUA FITNESS jest ważny przez 3 miesiące od daty zakupu.
8. Za karnet AQUA FITNESS (kartę magnetyczną) pobierana jest kaucja w wysokości 15 zł do czasu zwrotu
karty magnetycznej.
9. Klient zobowiązany jest do zwrotu karty magnetycznej najpóźniej do 2 miesięcy do utraty jej ważności
lub wykorzystania karnetu AQUA FITNESS w przeciwnym razie kaucja nie podlega zwrotowi.
10. Wykupienie karnetu AQUA FITNESS oznacza akceptację regulaminu Aqua Parku i regulaminu karnetu
AQUA FITNESS oraz jego przestrzeganie.
11. Spółka POLSKIE TATRY S.A. zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu
w każdym czasie bez podania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona
na stronie internetowej www.aquapark.zakopane.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw osób, które
nabyły prawo do skorzystania z Karnetów przed dokonaniem zmiany.

