REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
WESOŁE BĄBELKI
1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się wraz z dzieckiem do grupy
oraz po wykupieniu karnetu na konkretą osobę.
2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za karnet w wysokości 200zł (dziecko +
opiekun) za 10 zajęć przed rozpoczęciem kursu.
3. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem kursu stanowi podstawę do wpisu na listę zajęć. Brak
opłaty za kurs, automatycznie skreśla uczestnika z grupy osób uczestniczących w zajęciach.
4. Zajęcia "Wesołe Bąbelki' odbywają się raz w tygodniu po 30 min. Jednorazowe wejście na basen
przewiduje 90min okresu rozliczeniowego na zegarku.
5. W przypadku zajęć prowadzonych dla dzieci w wieku od 3 miesiąca do lat 4, wymagane jest
uczestnictwo opiekuna w zajęciach. Opiekunowie i małe dzieci mogą korzystać z wydzielonej części
szatni dla matki z dzieckiem, w której znajduje się przewijak i kojec.
6. Bezpośrednio przed korzystaniem z basenu każde dziecko powinno być umyte przez opiekuna
pod natryskiem. Dla dzieci do lat 3 obowiązkowo powinny być zakładane wodoodporne
pieluchomajtki na pobyt na hali basenowej.
7. Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać dzieci i ich opiekunowie z objawami infekcji, w tym także
powszechnie występujących infekcji górnych dróg oddechowych. Dotyczy to także biegunki.
8. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu części opłaty lub jej umniejszenia.
9. Nie ma możliwości przepisania niewykorzystanych zajęć z karnetu na następny okres
rozliczeniowy. Za każdą niwqykorzystaną lekcję przysługuje jednodniowa, normalna wejściówka na
halę basenową.
10. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku
uczestnika kursu do celów marketingowych Aquaparku.
11. Uiszczenie opłaty za zajęcia organizowane przez Aquapark, traktowane jest jako akceptacja
treści powyższego regulaminu i warunków w nim zawartych.
12. Uczestników zajęć "Wesołe Bąbelki" obowiązuje również Regulamin ogólny Aquaparku Granit.

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do
uczestniczenia w zajęciach na basenie.
........................................................................
data i czytelny podspis rodzica/opiekuna

