
REGULAMIN MIESIĘCZNEGO PAKIETU WEJŚĆ – AQUA AEROBIK                                   

OBOWIĄZUJĄCY NA KRYTEJ PŁYWALNI POSiR W PRZEMYŚLU               

PRZY UL. 22 STYCZNIA 8,  37-700 PRZEMYŚL 

 

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają Miesięczny pakiet wejść AQUA AEROBIK. 

2. Zakup miesięcznego pakietu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego Regulaminu      

i Regulaminów obowiązujących w obiekcie. 

3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:  

    Karcie – oznacza kartę POSiR, 

    Miesięcznym pakiecie –  kwota pieniędzy naładowana na karcie za zajęcia – AQUA AEROBIK na dany 

miesiąc i dzień. 

4. Kartę należy zakupić w kasie Pływalni. Opłata jest bezzwrotna. Karta z chwilą zakupu staje się 

własnością klienta.  

 

5. Pływalnia oferuje Miesięczny pakiet wejść AQUA AEROBIK w następujących opcjach: 

- Miesięczny pakiet wejść AQUA AEROBIK – wtorek 

- Miesięczny pakiet wejść AQUA AEROBIK – czwartek 

6. Koszt Miesięcznego pakietu wejść AQUA AEROBIK  jest zmienny, wynosi -  wstęp jednorazowy na 

AQUA AEROBIK ( zgodnie z cennikiem) razy ilość wtorków lub czwartków w danym miesiącu.  

7. Miesięczny pakiet wejść wykupuje się na cały miesiąc, nie ma możliwości wykupu części zajęć. 

8. Przy zakupie Miesięcznego pakietu użytkownik  podaje swoje dane osobowe, wyrażając jednocześnie 

zgodę na ich  przetwarzanie, wyłącznie w celu korzystania z usług Pływalni. 

 

9. W momencie wejścia na zajęcia AQUA AEROBIK należy przekazać kartę kasjerowi w celu rozliczenia 

wejście z miesięcznego pakietu..  

10. Zajęcia AQUA AEROBIK trwają 45 minut (aktywnych ćwiczeń́ w wodzie), natomiast każde wejście do 

strefy płatnej obejmuje 75 minut. Przekroczenie wyznaczonego czasu w strefie płatnej zobowiązuje 

uczestnika do uiszczenia dopłaty naliczanej za każdą dodatkową minutę według obowiązującego cennika 

Pływalni – płatność gotówką lub kartą płatniczą.  

11. W przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn losowych na zajęciach w danym dniu nie przysługuje 

zwrot pieniędzy z tytułu niewykorzystania wejścia ani przeniesienia na następny miesiąc. Wejścia zostają 

rozliczone automatycznie. Istnieje możliwość przekazania karty innej osobie w celu skorzystania z zajęć       

w zastępstwie.  

12. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora z powodu remontów, przerw technologicznych, 

niedyspozycji instruktora czy z innych przyczyn uniemożliwiających korzystanie z zajęć AQUA 

AEROBIKU, niewykorzystane wejścia przechodzą na pierwsze zajęcia w kolejnym miesiącu. 

13. W przypadku zawieszenia/odwołania zajęć z powodu epidemii wirusologicznej, każdorazowo 

Organizator podejmie decyzję co do sposobu realizacji lub rekompensaty nieodbytych zajęć. 

14. W przypadku zniszczenia karty istnieje możliwość przeniesienie miesięcznego pakietu na inną lub nową 

kartę. Koszt nowej karty pokrywa kupujący. 

15. W przypadku zagubienia karty nie przysługuje zwrot środków pieniężnych. Istnieje możliwość zakupu 

nowej karty w obowiązującej cenie. 



16. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karcie, zarówno w 

trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności miesięcznego pakietu. 

17. Osoby przebywające na Pływalni krócej niż 60 minut zawsze płacą stawkę podstawową (za 60 minut). 

18. Miesięczny pakiet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po 

zgłoszeniu w kasie Pływalni za okazaniem dokumentu tożsamości . 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Regulaminu Pływalni.y  

       Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.posir.pl,  oraz do wglądu u obsługi Pływalni.  

 

                                                                                                              DYREKTOR  POSiR 

 

http://www.posir.pl/

