
                         Załącznik  nr 1 do  

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 „Sulechowianka” w Sulechowie Nr KA.0012.15.2017    

z dnia 26.07.2017 r. 

                                                                                                                                                              

REGULAMIN  AQUA  AEROBIKU 

1. Miejsce: Basen pływacki zlokalizowany jest przy Ośrodku Sportu  i Rekreacji „Sulechowianka”  

w Sulechowie , ul. Licealna 10b,  tel. 684190404  lub 68 3852384, www.osir.sulechow.pl , e:mail: 

osir.sulechow@interia.pl. 

2. Uczestnikiem zajęć Aqua Aerobiku może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań 

do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie.  

3. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach aqua aerobiku jest możliwe tylko 

pod opieką rodziców lub  prawnego opiekuna. 

4. Uczestnictwo w zajęciach  odbywa się na własną odpowiedzialność. 

5. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć aqua 

aerobiku należy natychmiast zaprzestać uczestniczenia w zajęciach oraz niezwłocznie 

poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. 

6. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej 

formy ćwiczeń.  

7. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach 

pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, Ośrodek Sportu                  

i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie i instruktor nie ponosi odpowiedzialności. 

8. OSiR Sulechów zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć w związku  

z organizacją imprez sportowych lub innych powodów niezależnych od OSiR. 

9. Liczba uczestników zajęć: maksymalnie 20 osób w grupie. Pierwszeństwo wejścia przysługuje 

osobom posiadającym karnety. 

10. Informacje i zapisy oraz zakup wejściówek i karnetów w kasie OSiR Sulechów. 

11. Karnet AQUA ważny jest 2 miesiące od dnia zakupu i upoważnia do wejścia na halę basenową  

i uczestnictwa w zajęciach. Klient musi okazywać karnet każdorazowo w kasie przed wejściem na 

zajęcia. 

12. Przy zapisie należy podać dane: imię i nazwisko,  numer telefonu, e- mail. Udostępnienie danych 

jest dobrowolne a ich przetwarzanie zgodne z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 

sierpnia 1997 r.(Dz.U.1997 nr 133, poz.883) i służy identyfikacji uczestnika w przypadku 

odwołania zajęć .      

13. Sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć  jest bezpłatny. 

14. Zajęcia trwają 45 minut. Dodatkowo przyznane jest 25 minut na przebranie w szatni, itp. Jeśli 

uczestnik przebywa na basenie ponad 70 minut (1h i 10 min.) uiszcza opłatę wg cennika. 

15. Niewykorzystane zajęcia przepadają. Istnieje możliwość udostępnienia zajęć innej osobie. 

16. Wykupienie  abonamentu  lub  jednorazowego  biletu  wstępu na zajęcia   jest równoznaczne                                     

z zapoznaniem się z regulaminami obowiązującymi w obiekcie Krytej Pływalni,  w tym 

Regulaminem obiektu Krytej Pływalni oraz z  akceptacją postanowień  w nich zawartych oraz 

zobowiązaniem uczestnika do stosowania się do ich zapisów. 
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