
Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness 

 
 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć Aqua Fitness, w skład których wchodzą zajęcia Aqua Cycling, 
Aqua Jump oraz Aqua Aerobic. 

  
2. W zajęciach mogą brać udział osoby od 13 roku życia po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 

Uczestnicy poniżej 18-go roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica / opiekuna, który 
musi być obecny podczas zajęć. 

 
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness jest rezerwacja on-line oraz wykupienie 

biletu na zajęcia. 
 

4. Dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych jest warunkiem do uczestnictwa                   
w zajęciach Aqua Fitness. Za udzielenie informacji o stanie zdrowia lub przeciwwskazaniach              
do uczestnictwa w zajęciach odpowiedzialność ponoszą klienci. 
 

5. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek 
zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi zajęć, trenerowi lub 
pozostałemu personelowi. 
 

6. Wszystkie braki w sprzęcie oraz zauważone usterki należy zgłaszać instruktorowi zajęć. 
 

7. Ze względu na charakter zajęć (m.in. podwodne wykorzystanie sprzętu) oraz podwyższone 
ryzyko wystąpienia urazów, Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. 
 

8. Rezerwacji na zajęcia należy dokonać w systemie online www.nemo-swiatrozrywki.pl zakładka 
ZAJĘCIA AQUA FITNESS. W przypadku braku miejsc Klient jest zapisywany na listę rezerwową. 

 
9. Klient w przypadku niemożliwości uczestnictwa w zajęciach na które jest zapisany może                             

je odwołać do 3h przed planowanym rozpoczęciem bez ponoszenia opłat. 
 

10. Klient wyraża zgodę na założenie i noszenie opaski w widocznym miejscu (nadgarstek)                           
w momencie wejścia na zajęcia. 
 

11. Klienci zajęć Aqua Fitness z wykorzystaniem sprzętu (aqua cycling, aqua jump) muszą posiadać 
obuwie do wody (zabezpieczające stopę i piętę). Klienci zajęć Aqua Cycling przed 
rozpoczęciem zajęć muszą  również dokonać regulacji roweru wodnego. 
 

12. Na zajęcia należy przybyć 10-15 minut wcześniej w celu dokonania formalności (opłat, 
pobrania pasków uprawniających do wejścia na zajęcia, założenia opaski itp.). 
 

13. Klienci zapisani na zajęcia będą wpuszczani najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.  
Po tym czasie będą wpuszczane osoby z listy rezerwowej.   
 

14. Zabrania się samodzielnego zanurzania bądź wyciągania sprzętu z wody przez Klientów. 
 

http://www.swimart.net/


15. Czas trwania zajęć Aqua Fitness wynosi 45 minut. Natomiast łączny czas do wykorzystania                  
od momentu wejścia do wyjścia to 65 min. Po przekroczeniu przewidzianego czasu dla Klienta 
zajęć, naliczona zostanie opłata dodatkowa zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 
16. Zabronione jest filmowanie oraz fotografowanie zajęć bez uzyskanej zgody Nemo. 

 
17. Zajęcia Aqua Fitness odbywają się na basenie rekreacyjnym o głębokości 1,30 m. 

 
18. Nemo zastrzega sobie prawo do dokumentowania zajęć poprzez wykonywanie zdjęć  i filmów 

z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie  www Nemo oraz na portalach społecznościowych 
Nemo za zgodą. 
 

19. Na terenie Nemo obowiązuje również wewnętrzny regulamin korzystania z obiektu,                         
który Klient zajęć Aqua Fitness również akceptuje. 
 

20. Nemo zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przełożenia zajęć z przyczyn od niego 
niezależnych.         
                         

21. Nemo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zajęć Aqua Fitness, o czym niezwłocznie 
powiadomi Klientów.   
 

22. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich 
postanowień regulaminu zajęć Aqua Fitness oraz regulaminy „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa 
Górnicza” Sp. z o.o. 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Danych jest Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o. z siedzibą przy 
al. Róż 1 w Dąbrowie Górniczej. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez okres uczęszczania na zajęcia, oraz później do czasu 
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest umowa, której warunki 
określa powyższy regulamin. 

3. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,                            
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia uzasadnionego 
sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo                         
do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych. 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@nemo-
swiatrozrywki.pl. 

5. Dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji 
wyżej wskazanych celów. Pozostałe informacje oraz zasady przetwarzania dostępne                                
są na stronie http://www.nemo-wodnyswiat.pl/index.php?page=zasady-ochrony-danych-
osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zapisu i uczęszczania na zajęcia. 
7. Klient przyjmuje do wiadomości, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania, 

które zostaną umieszczone w celach promocyjnych na stronie www.nemo-swiatrozrywki.pl 
oraz na portalach społecznościowych Nemo – Świat Rozrywki jak również w materiałach 
promocyjnych. 
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Dąbrowa Górnicza, dnia …………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZESTNIKA 

 

Imię i nazwisko dziecka       …………………………………………………………………………………………………… 

Wiek dziecka       ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna Uczestnika 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna Uczestnika 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w zajęciach pod nazwą AQUA FITNESS. 

 

*oświadczamy, że otrzymaliśmy i zapoznaliśmy się z treścią komunikatu dla osób, których dane oso-

bowe przetwarzane są przez „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z  o.o.. 

 

  

 ………………………………………………………………………………………… 

 /czytelny podpis rodzica/opiekuna Uczestnika/ 

 

 


