REGULAMIN PROMOCJI„ZAJĘCIA WF”
1. Organizatorem promocji „Zajęcia WF”, zwanej dalej „Promocją” jest Aquadrom
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, kapitał
zakładowy 40 095 650,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Rudzie Śląskiej (zwanym
dalej „Aquadrom”) znajdującym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A.
3. Promocja dotyczy wyłącznie cen jednorazowych, godzinnych biletów wstępów do Strefy
Rekreacji i Sportu, podanych w Cenniku Organizatora i obowiązuje wyłącznie w dniach
i godzinach wskazanych w niniejszym Regulaminie promocji „ZAJĘCIA WF”
(dalej: regulamin).
4. Promocja

skierowana

jest

do

szkół

podstawowych,

gimnazjów

i

szkół

ponadgimnazjalnych. Do skorzystania z promocji uprawnieni są uczniowie, wyłącznie
pod opieką nauczyciela. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia (instruktor pływania, trener pływania,
nauczyciel WF, który posiada odpowiednie kwalifikacje) zwany dalej opiekun grupy.
Opiekun

grupy w celu skorzystania z promocji zobowiązany jest do złożenia

oświadczenia podpisanego przez dyrektora szkoły, zgodnego ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 dołączonego do regulaminu.
5. Obowiązek zapoznania się przez uczestników z Regulaminami i instrukcjami atrakcji
wodnych obowiązującymi na terenie Aquadrom przed korzystaniem z usług obiektu
należy do opiekuna grupy.
6. Promocja uprawnia do zakupu biletu jednogodzinnego do Strefy Sportu w cenie 5 zł
w dniach i w godzinach wskazanych poniżej. Dodatkowo upoważnia do korzystania ze
Strefy Rekreacji i umożliwia korzystanie z jednego toru basenu sportowego
o głębokości 180 cm oraz basenu z ruchomym dnem, w którym głębokość jest zmienna
w zależności od potrzeb obiektu.

7. W przypadku chęci skorzystania na basenie z ruchomym dnem z innej głębokości niż
zaproponowana przez obiekt danego dnia, informacja w tym zakresie winna być podana
nie później niż w dniu rezerwacji biletu promocyjnego.
8. Dopuszcza się możliwość podziału basenu z ruchomym dnem na sektory odpowiadające
powierzchni 3 torów, przy czym zlecenie w tym zakresie winno być dokonane nie
później niż w dniu rezerwacji biletu promocyjnego.
9. Z promocji można skorzystać wyłącznie pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji –
dokonanej nie później niż na tydzień przed planowaną wizytą lub po podpisaniu umowy
o współpracy. Rezerwacja może zostać dokonana w Biurze Obsługi Klienta, recepcji
Aquadromu lub telefonicznie pod numerem 32 797 36 00. Rezerwacja winna
obejmować grupę co najmniej 15 osób.
10. Na grupę do 15 osób winien przypadać jeden upoważniony opiekun grupy w osobie
nauczyciela wychowania fizycznego. W przypadku grupy liczącej ponad 15 osób
dopuszcza się, aby kolejnym opiekunem nie był nauczyciel wychowania fizycznego.
W przypadku grupy dzieci niepełnosprawnych lub wymagających zwiększenia liczby
opiekunów o ilości opiekunów gwarantujących należytą opiekę nad dziećmi decyduje
szkoła. Każdy upoważniony opiekun grupy uprawniony jest do nieodpłatnego wstępu
na warunkach przewidzianych w regulaminie.
11. Opiekun grupy ponosi wszelką odpowiedzialność za grupę znajdującą się pod jego
opieką. Opiekunowie grup szkolnych odpowiedzialni są za zachowanie dzieci
w umywalniach, szatniach oraz na terenie całego obiektu. Za bezpieczeństwo kąpiących
się w basenach odpowiada ratownik.
12. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
13. Na pływalnię wszyscy uczestnicy wchodzą jednocześnie.
14. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć.
15. Promocja obowiązuje od 1.09.2016r. do 30.06.2017r. od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-16:00, z tym zastrzeżeniem, że na stronie Organizatora zamieszczono
szczegółowy harmonogram zajęć, w trakcie których rezerwacja nie jest możliwa.
16. Bilety w promocyjnej cenie sprzedawane są wyłącznie do godziny 15:00.

17. O ile w regulaminie nie postanowiono inaczej, Promocji nie można łączyć z innymi
promocjami przewidzianymi przez Organizatora.
18. Cenę biletu i cenę danej usługi, za każdą minutę po przekroczeniu czasu ważności biletu
nabytego w ramach Promocji, reguluje cennik Organizatora.
19. Promocja poza wskazanym w regulaminie biletem wstępu, nie dotyczy innych,
dodatkowo odpłatnych atrakcji (nie objętych niniejszym regulaminem), m.in. w tym
gastronomii oraz sklepu sportowego, za które Klient uiszcza

opłatę na zasadach

ogólnych.
20. Organizator ma prawo odmówić dokonania rezerwacji zajęć w szczególności z powodu
osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających z obiektu Organizatora lub
w wypadku gdy proponowany termin nie jest dostępny w harmonogramie zajęć
udostępnionym na stronie Organizatora.
21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Promocji poprzez dodanie do
oferty nowych usług objętych rabatem. Aktualne usługi objęte promocją publikowane
będą na stronie www.aquadrom.pl
22. Organizator nie gwarantuje dostępu do każdej strefy, atrakcji i urządzeń w każdym
czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów lub
konserwacji,

względnie

wykorzystania

poszczególnych

stref

lub

atrakcji

dla

dedykowanych zajęć i z tego tytułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Każda osoba
zamierzająca korzystać z „Aquadrom-u” może uzyskać informację o zakresie usług
świadczonych w danym czasie bądź występujących w tej mierze ograniczeń przed
skorzystaniem z danej usługi. Decyzje co do korzystania z ograniczonych usług
„Aquadromu” podejmuje na własne ryzyko.
23. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości, że korzystając z promocji zobowiązany
jest do przestrzegania oraz podlega ograniczeniom przewidzianym w Regulaminie
korzystania z Aquadromu, dostępnym w recepcji Aquadromu oraz na stronie
internetowej www.aquadrom.pl

