REGULAMIN ULGOWYCH KARNETÓW NA SIŁOWNIĘ W RAMACH WAKACYJNEJ
PROMOCJI DLA UCZUNIÓW I STUDENTÓW

1.Każdy z karnetów na siłownie - obsługuje pobyt na terenie siłowni Aqua Zdrój
pojedynczych uczniów/studentów w wieku 16 – 26 lat z ważną legitymacją
szkolną/studencką według wybranej przez Klienta opcji zdefiniowanej w systemie.
Umożliwiają one - korzystanie z obiektu raz dziennie w dowolnie wybranych dniach,
dowolnych porach dnia bez ograniczeń czasowych.
2. Opłata za karnet pobierana jest z góry podczas pierwszego wydawania karnetu
Klientowi. Karnet przed wydaniem jest rejestrowany w systemie.
3. W terminie od 9 lipca – 31 sierpnia uczeń/student ma możliwość zakupu karnetów
objętych promocją.
4. W ramach promocji wakacyjnej klient ma do wyboru dwie opcje karnetów
- karnet 59 zł/ miesiąc (ważny 2 miesiące)
- karnet 69 zł + 7 dni gratis
5. Warunkiem zakupu karnetu po okazyjnej cenie 59 zł jest uiszczenie opłaty za 2
miesiące z góry tzn. 118 zł. Karnet ważny jest 2 miesiące od daty zakupu.
6. Warunkiem aby klient mógł doładować karnet w kwocie 69 zł i tym samym
wydłużyć okres ważności karnetu o 7 dni jest zakup karnetu przez osobę trzecią i
podanie przez nią numeru karnetu klienta, który jest już klientem spółki Aqua Zdrój.
Karnet ważny jest 38 dni od daty doładowania.
7. W ramach karnetu 59 podczas jego ważności klient ma możliwość pojedyńczego
skorzystania z basenu/saunarium w wymiarze 1 h zegarowej.
8. W ramach karnetu 69 podczas jego ważności klient ma możliwość dwukrotnego
skorzystania z basenu/saunarium w wymiarze po 1 h zegarowej.
9. Karnetów nie można opłacać kartą rabatową.
10. Klientów posiadających karnety na siłownię w okazyjnych cenach obowiązuje
ogólny regulamin korzystania z siłowni dostępny na http://aquazdroj.pl/regulamin/regulamin-silowni-i-fitness/ i bezpośrednio na terenie siłowni Aqua Zdrój.
11. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu nie ma możliwości jego przedłużenia.
12.W przypadku stwierdzenia przez pracownika kasy Strefy SQUASH & FITNESS
CENTER lub kasy basenowej, iż z karnetu korzysta osoba nieuprawniona, pracownik
ma prawo zatrzymać karnet.
13. Z promocji można skorzystać tylko jeden raz.

