
REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA FITNESS 

 

1. Miejscem zajęć jest Kryta Pływalnia znajdująca się przy al. Jana Pawła II 31 w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Organizatorem zajęć AQUA FITNESS jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

3. Uczestnikiem zajęć jest osoba dorosła, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń w wodzie. 

4. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. 

5. Zakup biletów i karnetów jednoznaczny jest z akceptacją regulaminu i podpisaniem oświadczenia. 

6. W przypadku złego samopoczucia należy zaprzestać wykonywania ćwiczeń i niezwłocznie poinformować 

instruktora. 

7. Liczba uczestników zajęć: MAŁY BASEN max. 12 osób, DUŻY BASEN max. 20 os. 

8. Pierwszeństwo wejścia przysługuje osobą posiadającym karnety. 

9. Karnet ważny jest 1 miesiąc kalendarzowy. 

10. Zakup karnetów odbywa się 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ćwiczeń (nie dotyczy zajęć 

„Aktywny Senior”) 

11. Dopuszcza się maksymalnie zakup 2 sztuk karnetów. 

12. Wejście na zajęcia na dużym basenie dla osób posiadających karnety odbywają się do 5 min przed 

rozpoczęciem ćwiczeń.  

13. Klient zobowiązany jest okazywać karnet każdorazowo w kasie przed wejściem na zajęcia. 

14. Obowiązuje strój pływacki sportowy, czepek sportowy oraz klapki (w strefie szatniowej). 

15. Zakazuje się wchodzenia do wody z biżuterią. 

16. Zajęcia trwają 45 minut. 

17. Każdy ćwiczący przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek skorzystania z natrysku. 

18. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przypadki losowe uniemożliwiające Klientowi 

wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony abonament miesięczny nie zwraca się pieniędzy. 

19. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest bezpłatny. 

20. MOSIR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć w związku z organizacją 

imprez sportowych lub innych powodów niezależnych od MOSIR K-K. 

21. Nie zezwala się przekazywania karnetu osobom trzecim. 

22.  Za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminów MOSIR K-K  Instruktor nie ponosi 

odpowiedzialności. 

23. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Krytej Pływalni. 

24. Wszystkie wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać do Kierownika Działu Marketingu i Organizacji Imprez 

Sportowych. 

25. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSIR K-K. 

 


