
 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AQUA AEROBIKU  

 

1. Każdy z uczestników zajęć Aqua Aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 

zajęć i zasadami ich odrabiania. 

2. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się w kasie Aquaparku lub u instruktora. Wykupując 

usługę należy określić dzień i godzinę uczestnictwa w zajęciach. 

3. Karnet jest ważny na okaziciela. W przypadku braku możliwości jego wykorzystania, może być 

przekazany osobie trzeciej. 

3. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w momencie, gdy w grupie jest wolne 

miejsce. 

4. Karnet obowiązujący na zajęcia prowadzone przez instruktora firmy zewnętrznej obejmuje okres 

1 miesiąca. Istnieje możliwość wykupienia zajęć raz lub 2 razy w tygodniu. W zależności od 

miesiąca przypada 4 lub 5 zajęć (raz w tygodniu) i 8 lub 9 zajęć (2 razy w tygodniu). 

5. Karnet obowiązujący na zajęcia prowadzone przez instruktora zatrudnionego w Aquaparku jest 

ważny od dnia zakupu do końca następnego miesiąca kalendarzowego. Istnieje możliwość 

wykupienia zajęć raz lub 2 razy w tygodniu. 

6. W ostatnim tygodniu zakończenia ważności karnetu przyjmowane są zapisy na kolejny miesiąc. 

7. Stali klienci Aquaparku mają możliwość zarezerwowania miejsca na Aqua Aerobik telefonicznie, 

ale zobowiązani są wykupić karnet przed zakończeniem miesiąca. W przeciwnym razie rezerwacja 

przepada i miejsce w grupie może zostać sprzedane. 

8. Zajęcia Aqua Aerobiku trwają 45 minut. 

9. Uczestnicy, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach lub złożyć podpisane własnoręcznie, a w przypadku 

osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w 

zajęciach rekreacyjnych. 

10. Zakup karnetu na zajęcia Aqua Aerobiku jest równoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

11. Uczestników zajęć Aqua Aerobiku obowiązuje również Regulamin ogólny Aquaparku Granit. 

12. Zasady odrabiania zajęć Aqua Aerobiku: 

- Każdy uczestnik zajęć Aqua Aerobiku ma możliwość odrobienia jednych zajęć w miesiącu. Należy 

jednak wykorzystać tą możliwość przed zakończeniem ważności karnetu. 

- Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić z instruktorem osobiście lub telefonicznie. 

- Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej 

rezerwacji. 



- W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na 

zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć. 

- Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy. 

 

Zarząd Aquaparku Granit 


