
REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA FITNESS
organizowanych przez FIT ADVENTURE

Osoby korzystające z zajęć AQUA FITNESS zobowiązane do przestrzegania 
niniejszego regulaminu: 

     1.  Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie ważnego karnetu na 
zajęcia aqua fitness bądź wykupienie jednorazowej wejściówki. 

2. Wykupując karnet bądź jednorazowe wejście oświadczam, że jestem osobą zdrową
i nie mam przeciwskazań do zajęć w wodzie. Przeciwskazaniami do ćwiczeń w 
wodzie są: padaczka, choroby zakaźne, nadciśnienie, niedociśnienie, rany i alergie 
skórne, choroby układu moczowo-płciowego. 

3. Karnet jest imienny i może być używany tylko przez jego właściciela.
4. Rodzaj karnetu określa liczba wejść. 
5. Wykupując karnet należy określić datę jego rozpoczęcia. 
6. Karnet jest ważny przez określoną liczbę tygodni (w zależności od rodzaju 

wybranego karnetu), licząc od daty wizyty na pierwszych zajęciach. 
Nie ma możliwości wykorzystania zajęć z karnetu po upływie jego daty ważności.

7. Klient dokonuje rezerwacji miejsca na dowolnie wybrane przez siebie zajęcia w 
ramach swojego karnetu zgodnie z harmonogramem zajęć AQUA znajdującym się 
na stronie www.fitadventure.pl.

8. Klient może anulować swoją rezerwację bez opłat nie później niż 24 godziny przed 
zajęciami. W przypadku nieodwołania zajęć w teminie zostaną one pobrane z 
karnetu jako wykorzystane.

9. Za zakupiony karnet, a także niewykorzystane wejścia nie przysługuje zwrot 
pieniędzy. 

10.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie 
niezależnych, zaliczając opłaty uiszczone przez uczestnika na poczet kolejnych 
zajęć. 

11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zajęć tylko pod opieką pełnoletniego 
opiekuna. 

12.Uczestnika obowiązuje strój kąpielowy, zmienne obuwie (klapki) oraz czepek.
13.Każdy uczestnik zajęć korzysta z nich na własną odpowiedzialność i jest 

zobowiązany do osobistego posiadania polisy NNW. 
14.Uczestnik zajęć  jest  zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania 

regulaminów pływalni w której korzysta z zajęć Aqua fitness. W przypadku 
nieprzestrzegania regulaminów, a także w sytuacji, gdy Uczestnik swoim 
zachowaniem będzie powodował zagrożenie dla osób lub mienia oraz innych 
zachowań utrudniających prawidłowe prowadzenie zajęć Organizator uprawniony 
będzie do wypowiedzenia dalszego korzystania z zajęć ze skutkiem 
natychmiastowym, bez możliwości zwrotu opłaty z tytułu niewykorzystanych 
świadczeń. 

15.Organizatorem zajęć Aqua Fitness jest FIT ADVENTURE Bożena Zaborowska 
NIP: 6781578894 z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 6/40, 31-604 Kraków, 
tel. 503-833-647, www.fitadventure.pl

http://www.fitadventure.pl/
http://www.fitadventure.pl/

