Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2020 Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu z dnia 29.09.2020 r.

Regulamin uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych w wodzie
„ Aqua Aerobik”
Organizator - Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, zwany dalej
„BOS”. Miejsce zajęć – pływalnia w Zespole Obiektu Światowida.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług basenowych w obiekcie
Białołęckiego Ośrodka Sportu, przez osoby uczestniczące w zorganizowanych zajęciach
rekreacyjnych w wodzie – aqua aerobik.
2. Zajęcia rekreacyjne w wodzie, tj. aqua aerobik prowadzony jest przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje.
3. Zajęcia organizowane są w oparciu o harmonogram, który dostępny jest na stronie
internetowej Białołęckiego Ośrodka Sportu www.bos.waw.pl. Z przyczyn organizacyjnych,
sytuacji wyjątkowych lub niezależnych od BOS, BOS zastrzega sobie prawo do odwołania
zajęć w trybie natychmiastowym, zmiany godzin zajęć lub osoby prowadzącej zajęcia.
4. Realizowane zajęcia są odpłatne. Wysokość płatności określona jest w cenniku
dostępnym w recepcji lub na stronie internetowej Białołęckiego Ośrodka Sportu
www.bos.waw.pl
5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie biletu jednorazowego, karnetu lub
posiadanie umowy abonamentowej*.
6. Karnet upoważnia do 8 wejść na zajęcia aqua aerobiku organizowane przez BOS. Termin
obowiązywania karnetu wynosi 60 dni od daty zadeklarowanego pierwszego wejścia na
zajęcia.
7. Zajęcia trwają 45 minut plus dodatkowy czas techniczny (na przygotowanie się do zajęć,
przebranie się, suszenie włosów, itp.) zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po
przekroczeniu czasu pobytu w strefie płatnej Uczestnik zajęć zobowiązany będzie do
wniesienia dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem.
8. Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność pływania.
9. Organizator zabezpiecza niezbędny sprzęt sportowy (makarony, pasy wypornościowe,
itp.).
10. Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim.
11. Karnety sprzedawane są na konkretne terminy. Wstęp na zajęcia możliwy jest wyłącznie
określonego dnia i o określonej godzinie.
12. Uczestnik ma prawo do realizacji usługi w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo
i właściwe warunki higieniczne oraz opiekę i nadzór instruktorów.
13. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia przypada maksymalnie 18 osób.
14. Zamiana karnetu na inny rodzaj usługi nie jest możliwa.
15. Każda z osób uczestniczących w zajęciach (w przypadku osób niepełnoletnich opiekun
prawny) zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się z
Regulaminami obowiązującymi w Ośrodku oraz oświadczenia o zdolności (braku
przeciwskazań zdrowotnych) do udziału w zajęciach rekreacyjnych lub zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w tych zajęciach. Deklaracja składana jest na
piśmie według druku stanowiącego załącznik do Regulaminu.
16. Za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej na terenie BOS, w tym szatni, odpowiada
opiekun prawny.
17. Instruktor prowadzący oraz BOS nie odpowiadają za szkody lub ewentualny uraz,
wynikający z niedostosowania się do warunków Regulaminu zajęć.

*Umowa abonamentowa – umowa zawarta z podmiotem świadczącym na rzecz klientów usługi sportowo – rekreacyjne, z których mogą korzystać
osoby fizyczne za okazaniem stosownego dokumentu określonego tą umową, zwanego dalej „kartą” .

18. W przypadku złego samopoczucia, niedyspozycji zdrowotnej, urazu lub kontuzji należy
niezwłocznie powiadomić o tym instruktora lub prowadzącego zajęcia.
19. W przypadku niewykorzystania karnetu nie przysługuje przedłużenie jego ważności, ani
zwrot dokonanej wpłaty, z zastrzeżeniem pkt. 20, 21.
20. W przypadku remontów, przerw technologicznych itp. uniemożliwiających korzystanie
z zajęć zakupione karnety przedłużają swoją ważność o czas, w którym Uczestnik nie
mógł korzystać z zajęć.
21. Uczestnikowi zajęć przysługuje zwrot kosztów zakupu karnetu wyłącznie w przypadku
całkowitej rezygnacji z zajęć. W tej sytuacji przysługuje zwrot środków wyłącznie za
zajęcia po dokonanej rezygnacji, na podstawie pisemnego wniosku złożonego do
Dyrektora BOS.
22. Zwrot pieniędzy możliwy jest jedynie na podstawie otrzymanego przy zakupie paragonu
fiskalnego lub faktury.
23. Korzystanie z karnetu po okresie jego ważności nie jest możliwe.
24. Wszystkie wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać do Kierownika Działu.
25. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor BOS.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Dyrektor
Białołęckiego Ośrodka Sportu
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Oświadczenie
Uczestnika zajęć rekreacyjnych w wodzie „Aqua Aerobik” – osoba niepełnoletnia

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej
………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
…………………………………..
Numer telefonu opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
……………………………………

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) dziecko będące pod moją opieką jest zdolne (nie ma przeciwskazań zdrowotnych)
do udziału w zajęciach rekreacyjnych na pływalni organizowanych przez Białołęcki
Ośrodek Sportu.
2) biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie oraz ewentualne szkody
wyrządzone w mieniu Ośrodka.
3) zobowiązuję się do zapewnienia opieki dziecku/osobie niepełnoletniej na terenie
BOS, w tym szatni.
4) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w zorganizowanych
zajęciach rekreacyjnych w wodzie „ Aqua Aerobik” oraz zobowiązuje się do jego
stosowania.
5) zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Pływalni, Regulaminu Ogólnego
Obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu oraz Regulaminu Korzystania z obiektów
Białołęckiego Ośrodka Sportu w czasie epidemii koronawirusa,
6) zapoznałem/am się z informacją o ochronie danych osobowych i wyrażam zgodę
na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu realizacji zajęć rekreacyjnych
w wodzie „ Aqua Aerobik”.

Warszawa, dnia ………………………..
……………………………………………
Czytelny podpis (imię i nazwisko)
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Oświadczenie
Uczestnika zajęć rekreacyjnych w wodzie „ Aqua Aerobik” – osoba pełnoletnia

Imię i nazwisko ………………………………………………………….
Numer telefonu ………………………………………………………….

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) jestem zdolny/a (nie ma przeciwskazań zdrowotnych) do udziału w zajęciach
sportowo – rekreacyjnych w wodzie organizowanych przez Białołęcki Ośrodek Sportu.
2) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w zorganizowanych
zajęciach rekreacyjnych w wodzie „ Aqua Aerobik” oraz zobowiązuje się do jego
stosowania.
3) zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Pływalni Białołęckiego Ośrodka
Sportu, Regulaminu Ogólnego Obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu oraz
Regulaminu Korzystania z obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w czasie epidemii
koronawirusa,
4) zapoznałem/am się z informacją o ochronie danych osobowych i wyrażam zgodę
na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu realizacji zajęć rekreacyjnych w
wodzie „ Aqua Aerobik”.

Warszawa, dnia ………………………..
……………………………………………
Czytelny podpis (imię i nazwisko)
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