REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AQUA AEROBIKU

1. Na terenie Parku Wodnego obowiązuje Regulamin ogólny i regulamin stanowiskowy.
Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami.
2. Uczestnikiem może być osoba, która wypełniła kwestionariusz uczestnika – w tym podpisała
oświadczenie o dobrym stanie zdrowia . Osoby niepełnoletnie wymagają dodatkowo zgody opiekuna
prawnego.
3. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwskazaniami do treningu w wodzie.
4. Uczestnictwo w zajęciach pomimo przeciwskazań odbywa się na własną odpowiedzialność. Za skutki
zdrowotne z tego wynikające MOSiR w Ełku oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
5. W przypadku złego samopoczucia w trakcie zajęć należy natychmiast wyjść z wody i poinformować
instruktora.
6. Warunkiem zapisu do grupy jest dokonanie wpłaty na pierwszych zajęciach rozpoczynającego się
okresu rozliczeniowego (8 lub 4 wejścia wg cennika).
7. Czas trwania zajęć to 90 minut ( liczone od pobrania kluczyka do oddania kluczyka). Czas na przebranie
się - 10 minut, następnie 45 minut zajęć na basenie rekreacyjnym.
8. Maksymalna liczba uczestników zajęć- 18 osób.
9. Uczestnicy przypisani są do określonych grup.
10. Grupy aqua aerobiku pracują w cyklu 4 lub 8 zajęć.
Liczba godzin w cyklu
4 (jeden raz w tygodniu)
8 (dwa razy w tygodniu)

Cena (zł)
60
120

11. Uczestnicy zajęć przyjmują do wiadomości ,że niecka rekreacyjna nie jest oddana na wyłączność
grupie aqua. W tym czasie mogą być włączone atrakcje wodne dla klientów indywidualnych.
12. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja i podpisanie regulaminu.
13. Jednorazowe wejście na Aqua aerobik kosztuje 20zł;
14. zgodnie z uchwałą nr XXXVII.359.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie „Ełckiej
Karty Rodziny 3+” i załącznika nr 1 do ww. uchwały, posiadaczom „Ełckiej Karty Rodziny 3+” przysługuje
rabat w wysokości 50% od kwot ujętych w cenniku (za okazaniem stosownych dokumentów
potwierdzających prawo do ulgi).
15. Zgodnie z uchwałą nr XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia
„Ełckiej Karty Seniora” i załącznika nr 1 do ww. uchwały, posiadaczom „Ełckiej Karty Senior” przysługuje
rabat w wysokości 25% od kwot ujętych w cenniku (za okazaniem stosownych dokumentów
potwierdzających prawo do ulgi).
16. Karta Aktywny Ełk nie upoważnia do zniżki przy zakupie karnetu, gdyż karnet jest już formą rabatu.
Z karty można skorzystać kupując pojedyncze wejście z rabatem przypisanym danej karcie. Patrz na
www.mosir.elk.pl / Aktywny Ełk

