
 

 

REGULAMIN 
 
 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z cyklu „Wodny Świat” odbywających się w obiekcie Aquaparku Jarocin w sezonie 2022/2023 
 

1. Poniższe warunki określają zasady świadczenia usług w zakresie programu Wodny Świat - nauka pływania niemowląt i dzieci od 3 

miesiąca, prowadzonymi przez Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin, NIP 617-20-56-633, REGON 

251584080.  

2. Zapisy dla nowych klientów odbywają się poprzez formularz rejestracyjny (www.jarocinsport.pl) w zakładce Aquapark -> Wodny 

Świat, dodatkowe informacje: wodnyswiat@jarocinsport.pl. telefonicznie w godz. 9-16 kom. 606929789 (Aneta Matela-Sewiło),  

3. Rezerwacja miejsca możliwa jest wyłącznie poprzez przelew internetowy i wcześniejszym:  

  zapisaniu się do grupy na określony dzień i godzinę zajęć oraz płatność online w aplikacji AcitveNow 

 zatwierdzenie regulaminu za pomocą aplikacjiAcitveNow 

 zatwierdzenie/podpisanie umowy na sezon 2022/2023.  

4. Rezerwację zajęć i opłatę "z góry"dokonuje się w aplikacji ActiveNow w cenie:  

44zł pływanie niemowląt od 3 miesiąca do 4 lat z rodzicem (basen rekreacyjny) x ilość zajęć w miesiącu. 

40 zł nauka pływania od 4lat (basen sportowy) x ilość zajęć w miesiącu. 

32zł doskonalenie I, II, III stopnia, (basen sportowy) uczestnictwo w zajęciach 1 x w tyg.   x ilość zajęć w miesiącu. 

26 zł doskonalenie I, II, III stopnia, Trening pływacki (basen sportowy) uczestnictwo w zajęciach 2x w tyg. x ilość zajęć w miesiącu. 

80 zł wejście jednorazowe. 

Brak opłaty za zajęcia oznacza brak rezerwacji miejsca.  

5. Nieopłacenie zajęć w ciągu czterech tygodni od daty ustalonej w umowie, może spowodować utratę miejsca w grupie. Jednocześnie 

nie zwalnia to uczestnika od dokonania opłaty za zajęcia, które się odbyły. 

6. Każdy uczestnik wykupuje  wstęp na określone zajęcia, ważny na  dany miesiąc, za które wniesiona została opłata.Opłata uiszczana 

jest z góry przed pierwszymi zajęciami miesiąca. Wchodząc na zajęcia obowiązkowo należy posiadać opłacone zajęcia za pomocą 

aplikacji ACTIVENOW, dokonując płatności online -dotpay, który jest biletem wstępu. W przypadku niejasnych sytuacji klient jest 

zobowiązany okazać dowód wpłaty i nr transakcji. 

7. Faktury za odbyte zajęcia wystawiane są na życzenie Klienta maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania płatności, zgłaszając mailowo 

wodnyswiat@jarocinsport.pl. 

8. Reklamacje, ewentualne zwroty zgłaszamy mailowo na adres wodnyswiat@jarocinsport.pl, rozpatrywane w trybie 21 dni roboczych. 

9. Bilet wstępu obejmuje, do wykorzystania czas 105 min (45min zajęć + 60min dowolnie w strefie-basen, gr. 3-6msc zajęcia 30 min).  

Do zajęć dzieci od 3 miesiąca do 4 lat bilet obejmuje wejście rodzica z dzieckiem. Do zajęć nauki pływania powyżej 4 lat, 

doskonalenie I, II, III stopnia i trening pływacki bilet obejmuje tylko wejście dziecka na zajęcia. 

10. W przypadku nieobecności na wykupionych zajęciach i nie odwołania obecności min.24 h  przed zajęciami za pomocą aplikacji 

ActiveNow, zajęcia przepadają, czyli zajęcia zostają zaliczone jako wykorzystane. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu 

nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty, lub jej umniejszenia. Od daty prawidłowej zgłoszonej nieobecności w terminie 30 dni 

klient ma  możliwość odrobienia zajęć. 

11. Grupy liczyć będą max 10 uczestników na basenie sportowym, 10 uczestników/par na basenie rekreacyjnym (rodzic+dziecko). 

Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy min 12h przed zajęciami, jeśli grupa będzie liczyła mniej niż 4 uczestników. 

W wyjątkowych sytuacjach losowych, Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu 

prowadzonych zajęć. 

12. Jarocin Sport zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji zajęć zgodnych z nowymi aktami prawnymi oraz 

wytycznymi wydawanymi przez uprawnione do tego organy oraz dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego 

chorobę COVID-19. 

13. Klient wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka wraz z opiekunem w celach promocyjnych i marketingowych, służących 
popularyzacji działań zajęć z cyklu Wodny Świat. Utrwalony wizerunek rozpowszechniany będzie głównie w: 
a) mediach, w szczególności na stronie internetowej www.jarocinsport.pl oraz na stronach internetowych i kontach 
społecznościowych Jarocin Sport i partnerów;  
b) prasie; 
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

14. Jarocin Sport oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nastąpi zgodnie z niniejszą zgodą, nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 
innych praw. 

15. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu w kasach Aquaparku, promocyjnego biletu w kwocie 20,00 złotych brutto dla 

opiekuna/rodzeństwa(max 2 bilety do karnetu dziecka), który korzysta z usługi 105 min pobytu na obiekcie Aquaparku w czasie zajęć 

nauki pływania dziecka. Zakup biletu jest możliwy, jeśli tylko w Aquaparku występuje dostępność biletów.  

16. Klientowi przysługują rabaty 5% na drugie dziecko, 10% na trzecie dziecko. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach jest możliwość 

zmiany wysokości opłaty lub odstąpienia od niej. Odstąpienie od konieczności uiszczenia opłaty abonamentowej może nastąpić tylko 

raz w ciągu trwania umowy. Decyzja o obniżeniu albo odstąpieniu od opłaty abonamentowej powinna być ustalona z koordynatorem 
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zajęć drogą mailową: wodnyswiat@jarocinsport.pl.  Chęć skorzystania z rabatu należy wcześniej zgłaszać drogą mailową 

wodnyswiat@jarocinsport.pl. 

17. Akceptując  regulamin, podpisując umowę  i wnosząc opłatę online za zajęcia uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią 

powyższego regulaminu oraz regulaminu Aquaparku Jarocin i akceptuje warunki w nich zawarte.  

18. Filmowanie i fotografowanie zajęć odbywa się tylko przez koordynatora zajęć bądź osobę, która posiada zgodę Prezesa Zarządu we 

wcześniej ustalonym terminie. 

19. W celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID19zalecane jest: 

-zakrywanie ust i nosa 

-zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: 

szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.  

-obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu 

-stosowanie się do znaków, piktogramów na terenie obiektu 

20. Uczestnicy kursu wykupując wstęp na zajęcia oświadczają o braku występowania infekcji i objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźnąCOVID-19. 

Uczestnicy zajęć nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i niemieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-

19 w okresie 14 dni przed uczestnictwem w zajęciach. 

21. Administratorem danych osobowych kursantów lub opiekunów prawnych jest Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie. 

 

 

 
 

Koordynator programu zajęć Wodny Świat:  
Aneta Matela – Sewiło,  Tel. 606 929 789, (w godz 9-16) 

wodnyswiat@jarocinsport.pl 


