
Regulamin usługi AQUA FIT 
 
1. Zajęcia AQUA FIT odbywają się na terenie Parku Wodnego Spółki Celowej Wałbrzyskie 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 6. 
2. W ramach wejścia na zajęcia Klient ma opłacone również wejście na teren Parku Wodnego, 

z zastrzeżeniem, że po przekroczeniu czasu zajęć lub skorzystaniu z terenu saunarium 
Klient obciążony będzie opłatą według stawek z cennika. 

3. Klient ma możliwość opłacenia udziału w zajęciach wykupując jednorazowe wejście w 
wysokości 25,00 zł lub wykupując przypisany zindywidualizowany karnet: 

− 5 wejść w wysokości 110,00 zł 

− 10 wejść w wysokości 200,00 zł. 
4. Przed zakupem karnetu lub jednorazowego biletu Klient zobowiązany jest wypełnić 

oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) wraz z informacją o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach, według wzoru 
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Karnet ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu i po przekroczeniu tego terminu nie ma 
możliwości jego wydłużenia lub zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną ilość wejść. 

6. W przypadku, gdy Klient w okresie ważności karnetu lub po zakupie biletu jednorazowego 
nie wykorzysta ilości zajęć, ulegają one anulowaniu i środki nie podlegają zwrotowi.  

7. Ze względów bezpieczeństwa i potrzeby zapewnienia odpowiedniego wyposażenia 
jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć 15 osób. 

8. Możliwość skorzystania z zajęć wymaga wcześniejszej rezerwacji w kasie Parku Wodnego. 
Rezerwacji można dokonywać: 

− osobiście,  

− na adres e-mail  basen@aqua-zdroj.pl  
9. Sposoby rezerwacji: 

a) Klient posiadający karnet w trakcie rezerwacji podaje jego numer. Przed zajęciami 
Klient zgłasza się z Karnetem w kasie Parku Wodnego, gdzie po weryfikacji rezerwacji 
wejście jest pobierane automatycznie w systemie elektronicznym. 

b) Klient, który zakupi wejście jednorazowe zobowiązany jest do jego wcześniejszego 
wykupu w kasie Parku Wodnego, otrzymuje wtedy jednorazowy voucher wstępu 
zawierający datę i godzinę zajęć, z którym zobowiązany jest zgłosić się przed zajęciami 
w kasie Parku Wodnego. 

10. Dopuszcza się możliwość zakupu wejścia na zajęcia przed ich rozpoczęciem w danym dniu, 
wyłącznie w sytuacji gdy liczba rezerwacji jest mniejsza od liczby określonej w punkcie 7. 
Zakup wejścia odbywa się w kasie Parku Wodnego.  

11. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z zajęć, z zastrzeżeniem, że może być ona dokonana 
najpóźniej na 3 dni przed ich terminem, w sposób określony w punkcie 8. Klient otrzymuje 
wtedy możliwość rezerwacji zajęć w innym terminie. Rezygnacja z zajęć z naruszeniem 
warunków określonych w zdaniu pierwszym powoduje obciążenie Klienta należnością za 
zarezerwowane, a niewykorzystane zajęcia, co oznacza brak możliwość odrobienia zajęć i 
zwrotu środków. 

12. W dni powszechnie uznane za wolne od pracy (święta) zajęcia się nie odbywają. 
13. Płatność za zajęcia możliwa jest wyłącznie: gotówką, kartą płatniczą lub kartą rabatowa, 

ale bez możliwości rabatowania usługi. 
W przypadku utraty lub zgubienia karnetu, celem wydania nowego pobierana jest opłata w 

wysokości 10 zł. 
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