Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aquaspinning PWS
1. Uczestnictwo w zajęciach Aquaspinning jest możliwe po uprzednim zarezerwowaniu terminu
oraz dokonaniu opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Opłaty
dokonać można kartą płatniczą lub gotówką w Kasach Aquaparku Sopot lub Biurze Obsługi
Klienta w godzinach otwarcia Obiektu. Faktury wystawiane są na życzenie Klienta.
2. Konieczne jest posiadanie imiennego karnetu oraz opaski w wyznaczonym kolorze. Karnet
jest ważny tylko w podanym okresie i upoważnia do udziału w zajęciach zorganizowanych
Aquaspinning w ustalonym terminie po uprzedniej rezerwacji.
3. W koszt karnetu wstępu na zajęcia Aquaspinning wliczone jest wejście na basen dla jednego
uczestnika. Czas zajęć z instruktorem wynos 45 minut. Łączny czas do wykorzystania od
momentu wejścia do wyjścia ze strefy basenowej wynosi 90 minut.
4. Po przekroczeniu przewidzianego czasu dla uczestnika zajęć, naliczona zostanie opłata
według cennika basenowego.
5. Uczestnik zajęć Aquaspinning jest zobowiązany okazywać karnet każdorazowo w Kasach
Aquaparku Sopot w celu uzyskania wstępu do strefy basenowej.
6. Dopuszcza się możliwość wykupienia wejścia jednorazowego, lecz tylko w przypadku wolnych
miejsc na liście uczestników, z pierwszeństwem osób posiadających aktualne karnety.
7. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie wpłaty na ostatnich zajęciach
przed rozpoczęciem następnego cyklu. Jedynie wtedy Aquapark Sopot jest w stanie
zagwarantować uczestnikowi stałą rezerwację miejsca w grupie.
8. Zasady odwoływania i odrabiania zajęć:
a. za niewykorzystane i opuszczone zajęcia Aquaspinning nie przewiduje się zwrotu
opłaty;
b. każdy uczestnik zajęć Aquaspinning ma możliwość odrabiania zajęć w trakcie
ważności karnetu po wcześniejszym odwołaniu rezerwacji;
c. rezerwacje mogą być odwołane do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zajęcia;
d. odrabianie zajęć jest możliwe w grupach, w których są wolne miejsca, po uprzedniej
rezerwacji;
e. w przypadku gdy rezerwacja zajęć nie zostanie odwołana przez posiadacza karnetu
lub gdy posiadacz karnetu zbyt późno poinformuje o odwołaniu rezerwacji, a na jego
miejsce nie znajdzie się inny uczestnik, opłata za zajęcia zostanie pobrana z karnetu
f. rezerwacji można dokonywać telefonicznie: +48 555 85 23
9. Zajęcia odbywają się w basenie o głębokości 1,3 m.

10. Zajęcia odbywają się w grupach max. 10 osobowych.
11. Podczas zajęć obowiązuje strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała oraz obuwie do wody.
12. Na zajęcia Aquaspinning (do strefy basenowej) należy przybyć 10 minut przed rozpoczęciem
zajęć.
13. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż w grafiku.
14. Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane przez dyrekcję Aquaparku Sopot. Ewentualne
przerwy będą odrabiane w ustalonym terminie.
15. Za bezpieczeństwo w trakcie zajęć odpowiedzialność ponoszą instruktorzy prowadzący
zajęcia.
16. Aquapark Sopot nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione rzeczy na
terenie Aquaparku.
17. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Aquaspinning jest dobry stan zdrowia i brak
przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Za zatajenie lub nieujawnienie
informacji o stanie zdrowia lub przeciwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach
odpowiedzialność ponoszą pełnoletni uczestniczy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich
opiekunowie prawni lub osoby pod opieką których uczestniczą w zajęciach.
18. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu i/lub nie
będące pod wpływem substancji psychoaktywnych.
19. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.
20. Aquapark Sopot zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów uczestników zajęć
Aquaspinning poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stornie
www.aquaparksopot.pl oraz na portalach społecznościowych Aquaparku Sopot.
21. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu PWS.
22. Minimalny wiek uczestnika zajęć pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego wynosi 13 lat
23. Minimalny wiek do samodzielnego uczestnictwach w zajęciach wynosi 16 lat, po
przedstawieniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.

