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1. Zajęcia Aqua Aerobiku odbywają się na krytej pływalni OLIMPIC w Strawczynku                                       

ul. Turystyczna 6 i organizowane są przez Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa 

w Strawczynie. 

2. Każdy z uczestników Aqua Aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem. 

3. Uczestnikami zajęć Aqua Aerobiku mogą być osoby, które podpisały oświadczenie i deklarację 

uczestnictwa. W przypadku osoby niepełnoletniej w/w dokumenty podpisuje rodzic/opiekun 

prawny. 

4. Cena za zajęcia obejmuje 60 minut pobytu na basenie w tym 45 minut zajęć w wodzie. Po 

przekroczeniu czasu będzie naliczana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą 1 minutę zgodnie                    

z cennikiem usług. 

5. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia najpóźniej 5 minut przed ich 

rozpoczęciem. 

7. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora klient ma możliwość uczestnictwa                                

w wybranych przez siebie zajęciach fitness we wskazanym terminie. 

8. W przypadku złego samopoczucia lub dysfunkcji aparatu ruchu należy poinformować o tym 

instruktora prowadzącego zajęcia. 

9. Organizator zapewnia opiekę kadry instruktorsko-ratowniczej. 

10. Prowadzący zajęcia Aqua Aerobiku nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje 

wynikające z niestosowania się do jego poleceń i wskazówek. 

11. Instruktor Aqua Aerobik może usunąć z zajęć osoby nie przestrzegające regulaminów, bez 

zwrotu opłaty za zajęcia. 

12. Osoby znajdujące się na niecce basenowej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. 
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13. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu oraz innych środków 

zaburzających sprawność psychoruchową. 

14. Organizator oraz instruktor prowadzący zajęcia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika, będące następstwem jego udziału w prowadzonych 

zajęciach. 

15. Każdy uczestnik Aqua Aerobiku powinien zapoznać się z przeciwwskazaniami do treningu                       

w wodzie. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora zajęć z Aqua Aerobik oraz do 

odwołania zajęć bez podania przyczyny, a uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń z tego tytułu. 

17. SCKSiC zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach 

regulaminu. O zmianach klienci będą informowani. 

18. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, klient wyraża zgodę na umieszczenie 

podanych przez siebie informacji w bazie SCKSiC w Strawczynie. 

19. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę do używania swojego wizerunku do celów marketingowych 

(filmy, zdjęcia). Jeżeli klient nie wyraża zgody na umieszczenie swoich zdjęć proszony jest                                

o złożenie pisemnego oświadczenia. 

20. Uczestnik zajęć Aqua Aerobik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów 

obowiązujących na terenie krytej pływalni OLIMPIC w Strawczynku. 

21. Wnosząc opłatę za zajęcia Aqua Aerobik organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury, 

Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, uczestnik lub prawny opiekun deklaruje, iż zapoznał się                           

z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte. 


