
        Sp. z o.o.

REGULAMIN
zajęć aqua odbywających się na obiekcie przy ul. Bierutowskiej 57-59 we Wrocławiu 
prowadzonych przez AQUA-FORMA Sp. z o.o.

 Ogólne zasady korzystania z zajęć.
 Każdy z uczestników aqua zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć.
 Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu basenu.
 Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami, które dyskwalifikują z 

treningu wodnego ( patrz zał. nr 1 ) 
 W przypadku poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży uczestnik powinien dostarczyć zaświadczenie od

lekarza o możliwości uczestnictwa w zajęciach i braku przeciwwskazań.
  W razie pogorszenia  samopoczucia podczas zajęć uczestnik powinien poinformować prowadzącego zajęcia. 
 Każda osoba, która jest pełnoletnia może zostać uczestnikiem zajęć po wcześniejszym podpisaniu regulaminu

obiektu w którym oświadcza iż w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie 
mogą uczestniczyć w zajęciach po dostarczeniu zgody rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.

 W zajęciach można uczestniczyć tylko po dokonaniu opłaty za karnet lub jednorazowe wejście.. 
 Zajęcia rozpoczynają się o pełnych godzinach i trwają do 60 minut.
 W ramach każdego wejścia każdy uczestnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z sauny suchej i mokrej     

( czas max. 0,5 godziny)
 Na terenie całego obiektu obowiązuje obuwie zmienne dla własnego bezpieczeństwa i higieny 

osobistej.
 Podczas zajęć zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii.
 Osoby po spożyciu alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających nie będą uczestniczyć w 

zajęciach.
 Aqua-Forma Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie obiektu.
 Zajęcia odbywają się wg grafiku podanego na stronie internetowej www.aqua-forma.pl lub recepcji obiektu.
 Uczestnik zobowiązany jest do przyjścia na zajęcia na 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 W razie spóźnienia uczestnika na zajęcia może zostać wpuszczony następny uczestnik.
 Każde zajęcia są prowadzone przez instruktora z uprawnieniami.
 Aqua-Forma Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje wynikające z niestosowania się 

do instrukcji instruktora.
 Aqua-Forma zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora zajęć.
 Odwołane zajęcia z przyczyn wynikłych ze strony obiektu zostaną odrobione w późniejszym terminie po 

wcześniejszym ustaleniu.
 Aqua-Forma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, regulaminie lub grafiku prowadzonych 

zajęć.
 Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach

marketingowych przez Aqua-Formę oraz na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Aqua-
Formę Sp. z o.o.

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 I 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie 
danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.

 Aqua-Forma Sp. z o.o. ma prawo odmówić uczestnictwa na zajęciach w przypadku niespełnienia wymogów 
regulaminu.

 Po zaakceptowaniu regulaminu basenu możliwe jest korzystanie z zajęć oferowanych przez Aqua-Formę   
Sp.z o.o.

 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2017-06-01
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1. ZAKUP, REZERWACJA 
 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach aqua jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji lub wpłaty za deklarowany okres. 
 Wpłaty można dokonać:

- w recepcji obiektu ul. Bierutowska 57-59   Wrocław bud.B2
- na konto firmowe Zachodni WBK S.A. 4 O. we Wrocławiu     33 1090 2503 0000 0001 3368 3213

 Rezerwację można zrobić:                                                                                                                                                  
- w recepcji obiektu ul. Bierutowska 57-59   Wrocław bud.B2
- telefonicznie  577 405 455
- mail aqua-forma@o2.pl

 Wpłaty i rezerwacji na kolejny okres przyjmujemy od 15-go poprzedniego miesiąca.
 Pierwszeństwo rezerwacji miejsc na kolejny okres mają stali uczestnicy zajęć, którzy chcą być w tych samych grupach

bez zmiany dnia i godziny zajęć na okres następny, jednak wpłatę należy dokonać najpóźniej do 20-go dnia 
poprzedniego miesiąca. Ważność rezerwacji upływa 21-go dnia miesiąca i jest równoznaczne z rezygnacją.

  Rezerwacja miejsc dla nowych klientów i stałych uczestników zajęć, którzy chcą
   zmienić termin rezerwacji, odbywa się od 21-go dnia miesiąca poprzedzającego,
  według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania miejsc.

 Przy zakupie karnetu należy podać dni i godziny korzystania z zajęć.
 Na życzenie uczestnika możemy wystawić dowód wpłaty lub fakturę VAT jednak nie później niż do 14 dnia od daty 

zakupu usługi..
 Karnety wykupione na nasze zajęcia są imienne i nie podlegają zwrotowi.
 Zakupienie biletu jednorazowego jest możliwe gdy w grupie jest wolne miejsce, 
 Obowiązkiem uczestnika jest zgłosić nieobecność na zajęciach najpóźniej 1 dzień przed zajęciami.
 Uczestnik zostanie usunięty z grupy w momencie niezgłoszonych dwóch kolejnych nieobecności 
  Nieobecność prosimy zgłaszać:

 W recepcji
 telefonicznie: 577 / 405-455
 mailowo: aqua-forma@o2.pl

 Odrabianie zajęć jest możliwe tylko wtedy, gdy są wolne miejsca w danej grupie i nieobecność została zgłoszona 
zgodnie z w/w zasadami.

  Odrabianie zajęć możliwe jest w danym i następnym miesiącu. 
 Ustalony i niewykorzystany termin „odrobienia” zajęć przepada.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń w wodzie są przede wszystkim: 
 Choroby układu oddechowego np: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc,
      dychawica oskrzelowa (astma) z częstymi napadami duszności, i inne.
 Choroby układu krążenia np: niewydolność krążenia migotanie przedsionków, wady serca
      wrodzone, zakrzepowe zapalenie żył, i inne.
 Choroby układu oddechowego np: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc,
dychawica oskrzelowa (astma) z częstymi napadami duszności, i inne.
 Choroby przewodu pokarmowego np: wrzód żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka, ostre
zapalenie jelit, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych.
 Choroby układu dokrewnego np: nadczynność tarczycy, cukrzyca z powikłaniami,
niedoczynność kory nadnerczy.
 Choroby laryngologiczne np: uszkodzenie małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego,
ostre zapalenie ucha wewnętrznego, choroby narządu przedsionkowego (błędnika), ostry i
przewlekły nieżyt nosa i jam bocznych nosa, zapalenie migdałków podniebiennych.
 Przeciwwskazania okulistyczne np: ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie
woreczka łzowego, zapalenie twardówki, odwarstwienie siatkówki.
 Przeciwwskazania chirurgiczne: ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej, stany zapalne
skóry, tkanki podskórnej, mięśni, czyraki, ropne zakażenia.
 Choroby ginekologiczne np: stany zapalne narządu rodnego, mięśniaki macicy z
krwawieniami, ciąża, ale dopiero od 6 tygodnia przed porodem.
 Inne: stany zagrażające udarem mózgu, ostre i przewlekłe zapalenie nerek, choroby
reumatyczne w stanie zaostrzenia, choroby krwi o przebiegu ostrym i postępującym, wszelkie
choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała.
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