
REGULAMIN  KARNETU  NA  AQUAAEROBIK  

 

1. Regulamin obowiązuje osoby  , które zakupią karnet na zajęcia w wodzie 

aquaaerobiku . 

2. Zakup karnetu potwierdza  przez kupującego   zapoznanie się  z regulaminem 

Aquaparku w Radomiu  

3. Dla własnego bezpieczeństwa oraz efektywnego korzystania z zajęć , posiadacz 

karnetu  powinien stosować się do uwag instruktora prowadzącego  zajęcia oraz 

ratownika . 

4. W przypadku nie stosowania się  do regulaminu Aquapark Radom kierownictwo  

Aquaparku może zakazać wstępu na obiekt bez zwrotu pieniędzy za 

niewykorzystany karnet . 

5. Za każdy karnet pobierana jest kaucja tylko gotówką  w kwocie 20 zł ( brutto) 

6. Pobrana kaucja jest zwrotna tylko wtedy gdy karnet zostanie zwrócony  w 

przeciągu 3 miesięcy  od ostatniego  dnia ważności  karnetu . Niewykorzystane 

wejścia na zajęcia ulegają anulowaniu . 

7. Przy aktualizacji abonamentu niewykorzystane wejścia na zajęcia zostają 

przeniesione na kolejny okres ważności karty . 

8. Za karnet zniszczony , pogięty,  z niedziałającym czytnikiem kaucja nie będzie 

zwracana . 

9. W przypadku utraty karty , pobrana zostanie opłata gotówką w kwocie 20 ,00 zł    

( brutto)  na poczet wyrobienia nowej karty . 

10. Zakupiony karnet posiada 10 wejść  na zajęcia  aquaaerobiku  , prowadzonego    

w określonych godzinach i dniach tygodnia . 

11. Zajęcia aquaaerobiku trwają 50 min. i odbywają się na basenie  sportowym  przy 

użyciu specjalnego sprzętu do aquaaerobiku. 

12. Każde wejście na karnecie posiada  90 min. czasu od momentu uzyskania paska 

z transponderem i przejścia przez bramki kas basenowych do momentu zdania 

paska na kasach basenowych. Po przekroczeniu czasu 90 min. będzie naliczana 

dopłata za każdą minutę przekroczonego czasu  wg. aktualnego cennika 

Aquapark Radom 

13. W przypadku odwołania zajęć  aquaaerobiku z winy organizatora , ważność 

karnetu zostanie wydłużona o ten sam okres kiedy  zajęcia się nie odbyły . 

14. Zakupiony karnet nie jest karnetem imiennym , jest karnetem na „okaziciela”, z 

którego może korzystać więcej niż jedna osoba. 

15. W przypadku udokumentowania choroby przez posiadacza karnetu , kierownictwo 

Aquapark Radom może przedłużyć ważność abonamentu proporcjonalnie do 

czasu choroby . 


