Załącznik nr

Regulamin zajęć Aqua Aerobiku w Białołęckim Ośrodku Sportu

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
BOS – należy przez to rozumieć Białołęcki Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Światowida 56 w Warszawie,
jednostkę organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w
formie jednostki budżetowej.
Dyrektorze BOS – należy przez to rozumieć Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu.
Kierowniku Działu - należy przez to rozumieć Kierownika Działu Obsługi Klienta i Sportu
Obiekcie – należy przez to rozumieć wyodrębniony obiekt sportowo - rekreacyjny będący w zarządzaniu BOS.
Pływalni – należy przez to rozumieć obiekt sportowo – rekreacyjny m. st. Warszawy położony przy ul.
Światowida 56 w Warszawie zarządzany przez BOS. Jest obiektem jednonieckowym 6 torowym, o długości 25 m i
szerokości 12,5 m, głębokości 110 cm do 180 cm.
Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę osób korzystających z Pływalni, odbywającą zajęcia
rekreacyjno – sportowe na terenie Pływalni pod nadzorem Instruktora lub Trenera. Przy czym zgodnie z art. 41
ust. 1 Ustawy o sporcie zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym
uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić
wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.
Organizatorze – należy przez to rozumieć: BOS lub inny podmiot organizujący świadczenie usług sportowo –
rekreacyjnych dla osób indywidualnych lub grup zorganizowanych na terenie Pływalni na podstawie umowy
zawartej z BOS.
Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia dla Grupy zorganizowanej ponoszącą
odpowiedzialność za Grupę zorganizowaną przebywającą na terenie Pływalni. Pod pojęciem Instruktora zajęć
należy rozumieć również osobę o której mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy o sporcie, zgodnie z którą trenerem lub
instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora
sportu;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub
określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.).
Za zapewnienie prowadzenia zajęć przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje odpowiada Organizator.
Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Aqua Aerobiku BOS.
Regulaminie Pływalni – należy przez to rozumieć Regulamin Pływalni BOS.
Aqua Aerobik – należy przez to rozumieć zajęcia prowadzone przez instruktora aerobiku w wodzie trwające 45
minut w grupach max. 18 osobowych.
Ustawie o sporcie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz.
1463).
Uczestniku zajęć – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w Aqua Aerobiku na Pływalni BOS jako
uczestnik Grupy zorganizowanej.
Umowie abonamentowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą 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” .

1.
2.
3.
4.
5.

Każdy Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu Pływalni i Regulaminu Zajęć
Aqua Aerobiku.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie biletu jednorazowego, karnetu lub posiadanie karty.
Zajęcia trwają 45 min.
Maksymalna liczba uczestników zajęć wynosi 18 osób.
Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność pływania.
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6.

Uczestnik zajęć biorący udział w zajęciach, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny, deklaruje
tym samym, iż jego stan zdrowia / stan zdrowia osoby niepełnoletniej pozwala na uczestnictwo w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do brania czynnego udziału w
zajęciach.

7.

W przypadku złego samopoczucia, niedyspozycji zdrowotnej, urazu lub kontuzji należy niezwłocznie powiadomić o
tym instruktora lub prowadzącego zajęcia.

8.

Instruktor prowadzący nie odpowiada za szkody i ewentualny uraz, wynikający z niedostosowania się do
warunków Regulaminu Zajęć Aqua Aerobiku.
Uczestnik podczas zajęć ma obowiązek stosować się do poleceń Instruktora.
Za bezpieczeństwo Uczestników podczas trwania zajęć odpowiada Instruktor.
Zakup biletu jednorazowego, karnetu lub posiadanie karty jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim.
Karnet jest ważny 60 dni i upoważnia do uczestnictwa w jednych zajęciach w tygodniu.
W przypadku niewykorzystania karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy a także przedłużenie jego ważności z
zastrzeżeniem par. 15, 16.

15.

W przypadku remontów, przerw technologicznych i innych uniemożliwiających korzystanie z zajęć Aqua
Aerobiku zakupione karnety przedłużają swoją ważność o czas, w którym Uczestnik nie mógł korzystać z zajęć.

16.

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.

17.
18.
19.

Wszystkie wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać do Kierownika Działu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor BOS.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2017 r.

Dyrektor
Białołęckiego Ośrodka Sportu
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