REGULAMIN
GRUPOWYCH ZAJĘĆ AQUA AEROBIKU
1.

Grupowe, wodne i zorganizowane rekreacyjne zajęcia AQUA AEROBIKU są usługą wykonywaną przez Pływalnię Miejską
Atlantis w Poznaniu - zwaną dalej „Organizatorem”.

2.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów
obiektu, a w szczególności regulaminów dotyczących części basenowej pływalni i grup zorganizowanych.

3.

Organizator prowadzi zajęcia w hali basenowej obiektu Organizatora.

4.

Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik kursu jest zobowiązany:

5.

a) dostarczyć następujące dokumenty:
- oświadczenie – zgodę lub jej brak na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Organizatora,
- oświadczenie – zgodę lub jej brak na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych o
ofercie i promocjach Organizatora,
b) dokonać:
- wpłaty na rzecz zajęć- zgodnie z cennikiem pływalni.
Właściwe zajęcia grupowe prowadzone są od września do czerwca – zgodnie z grafikiem pływalni.

6.

Zajęcia odbywają się w cyklach 10 zajęciowych.

7.

Czas trwania zajęć wynosi 45 minut.

8.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia określonej w cenniku na wskazane przez
Organizatora konto bankowe lub gotówką w kasie pływalni.
Opłaty za zajęcia należy wnosić najpóźniej:

9.

a) w przypadku wpłaty gotówkowej - do dnia poprzedzającego cykl zajęć.
b) w przypadku płatności przelewem – nie później niż 4 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć.
10. W przypadku dokonania opłaty przelewem – w opisie przelewu - obowiązkowo należy podać imię i nazwisko uczestnika,
dzień i godzinę zajęć- z dopiskiem AQUA AEROBIK.
11. Brak w/w opłaty jest równoważny z brakiem możliwości korzystania z zajęć.
12. Opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje automatycznym skreśleniem z listy uczestników.
13. Zajęcia opłacone – a nieodebrane w danym cyklu ( które uczestnik opuścił z powodu choroby lub innego zdarzenia) –
przepadają i nie mogą być odebrane w następnym cyklu zajęć.
14. Korzystający ponosi koszty poniesione przez Pływalnię w związku z organizacją opłaconych, a niewykorzystanych zajęć.
15. Na terenie przebieralni uczestnika zajęć obowiązują zasady zachowania się takie same jak innych użytkowników, a w
szczególności dotyczy to zmiany obuwia.
16. Uczestnik zajęć przed wejściem na teren hali basenowej jest zobowiązany do umycia całego ciała pod natryskiem.
17. Uczestnik, który swoim niewłaściwym zachowaniem lub nieprzestrzeganiem zapisów regulaminów pływalni utrudnia
prowadzenie zajęć może zostać z nich wyproszony.
18. Skargi i wnioski dotyczące zajęć można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@atlantis-plywalnia.pl,
pisemnie na pobranym druku w kasie pływalni.

