
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AQUAEROBIC w Aquastacji: 

 

1. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy – rezerwacje. Liczba miejsc jest ograniczona.  

2. Rezerwacje na wejścia jednorazowe bądź na karnety dla osób chcących korzystać w 

różnych terminach, dokonywane są maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem 

(8dni). 

3. Osoby korzystające pierwszy raz w zajęciach zapisywane są na ADAPTACJĘ – następnie 

po zgodzie instruktora kierowane są na wyższy poziom zajęć. 

4. Przy zakupie karnetu należy dokonać rezerwacji do przodu na ILOŚĆ WEJŚĆ 

wykupionych w karnecie – nie na okres ważności karnetu (np. 4 wejścia, 12 wejść). 

5. Wykup nowego karnetu nie jest jednoznaczny z przedłużeniem rezerwacji. Przy zakupie 

kolejnego karnetu należy dokonać ponownie rezerwacji na wybrany termin.  

6. Przy dokonywaniu nowych rezerwacji, bądź przy ich przedłużaniu prosimy o podawanie 

dnia i godziny, w których odbywają się zajęcia, które interesują uczestnika. 

7. Obowiązuje odwoływanie rezerwacji, w razie braku możliwości skorzystania z zajęć, 

najpóźniej dzień przed zajęciami. W skrajnych przypadkach, losowych zdarzeniach 

można odwołać rezerwację w danym dniu rano.  

8. W karnecie miesięcznym można odwołać 1 zajęcia, w karnecie 3 miesięcznym 3 

wejścia. W przypadku wyjazdów do sanatorium, pobytów w szpitalu lub innych 

losowych zdarzeń można odwołać większą liczbę wejść, jednak po indywidualnym 

zgłoszeniu do recepcji.  

9. Nieodwołane rezerwacje 8h przed zajęciami zostaną automatycznie (przez system) 

pobrane z karnetu, na który były zrobione.  

10.  Odwołanie rezerwacji nie jest jednoznaczne z automatycznym przesunięciem się 

rezerwacji oraz wydłużeniem ważności karnetu. 

11.  Odwołane rezerwacje należy odrobić w okresie ważności karnetu. 

12.  Ważność karnetu 4 wejściowego to 1 miesiąc, karnetu 12 wejściowego to 3 miesiące 

od daty zakupu lub od pierwszego wejścia (należy zgłosić od kiedy pierwsze wejście 

przy zakupie).  

13.  Na zajęciach obowiązują czepki. 

14.  Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do brania prysznica przed zajęciami. 

15.  Każde wejścia trwa 90 minut, w tym 40 minut zajęć w wyznaczonej godzinie oraz 50 

minut na sauny i przebranie się. 

16.  Klient jest zobowiązany do regularnego monitorowania ilości wejść oraz ważności karnetu 

w recepcji Aquastacji. 
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