
Regulamin zajęć AQUA AEROBIKU,AQUA BIKE  w Szkole Pływania Barabasz
Wodna Nuta i PSP 5
1. Uczestniczka zajęć AQUA AEROBIKU,AQUA BIKE zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem zajęć.
2. Liczba uczestników maksymalnie: AQUA AEROBIKU do 15 osób w grupie AQUA BIKE  ( rowerki wodne)  do 10 
osób w grupie.
 3.Płatność za zajęcia dokonywana  w miesiącu  poprzedzającym rozpoczęcie zajęć wyłącznie na  nr konta bankowego 
SP Barabasz   71  1140  2017 0000 4402 0488 1381.(  w  tytule  przelewu   proszę  o   podanie  wybranych  zajęć  z 
określeniem  numeru kursu,  godz.  dnia , miesiąca oraz pływalni )
 4. Informacje dotyczące  zapisów  pod nr tel 604 512 889,  lub na stronie Szkoły ( zapisy edytor zgłoszeń)
 5. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego ( cena biletu wynosi 30,00zł) gdy w grupie jest wolne miejsce.
 6.W zależności od  miesiąca i  wypełnionej umowy zgłoszenia  na zajęcia karnet obejmuje  od 4 do 12 wejść na 
zajęcia. Karnet należy wykorzystać w miesiącu na który został wykupiony  np. od dnia 1 września do 30 września  
2018r.
7. Po wymienionym okresie karnet traci ważność.
8.Odbiór  karnetu  przed  pierwszymi  zajęciami  każdego  miesiąca  u  instruktorki  (  na  podstawie    potwierdzenia  
dokonanej wpłaty)
9.Karnet upoważnia do wejścia na nieckę  basenową i uczestnictwo w zajęciach. Klientka  jest zobowiązana okazywać 
karnet każdorazowo instruktorce przed wejściem na zajęcia.
10.Uczestniczka zajęć zobowiązana  jest do wykonywania poleceń instruktora, prowadzącego zajęcia oraz dbanie o 
sprzęt używany w trakcie zajęć.
11.Cena  jednych  zajęć   obejmuje czasowo  80 min  pobytu na basenie  w tym   50 min zajęć  i 30 min   na rozebranie i  
ubranie i wyjście z pływalni..Za przekroczenie czasu uczestnik dopłaca  za przekroczone minuty.
12.Uczestniczka zajęć wchodząca na zajęcia aerobiku i aqua bike zobowiązana jest do posiadania przy sobie środków 
płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie ( po zajęciach) w kasie 
pływalni.
13. Kobieta w ciąży zobowiązana jest  do przedstawienia instruktorce przed zajęciami zaświadczenia lekarskiego z 
którego jednoznacznie wynika,  iż może  uczestniczyć w zajęciach aqua aerobiku i aqua bike i nie ma  przeciwwskazań  
do wysiłku fizycznego w basenie .
14. W trakcie ważnego karnetu zajęcia nieodrobione ,bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot 
pieniędzy.
15. Nie ma możliwości przepisania karnetu  na następny miesiąc
16. Szkoła ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. 
17 . Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji 
zalecanych przez instruktora.
18.Szkoła  nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach.
19. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, cennika, grafiku zajęć, redukcji liczby godzin.
20  Zakup karnetu na zajęcia AQUA AEROBIKU i AQUA BIKE jest równoznaczny z akceptacją niniejszego 
regulaminu.

                                            


