
REGULAMIN zajęć 
 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach z cyklu „Źródło Wyobraźni” odbywających się w sali hotelu Jarocin 
w sezonie 2022/2023  
 

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

Wyobraźni. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie zajęć oraz podpisanie umowy. Rezerwację zajęć i opłatę "z góry" należy dokonać 

w aplikacji ActiveNow. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, jeśli grupa będzie liczyła mniej niż 4 uczestników. Grupy liczyć będą max 10 

uczestników 

3.  Czas zajęć ok 60 min (ok. 15 min wstępnej swobodnej zabawy i ok. 45 min zajęć tematycznych) 

4. Celem zajęć jest wspólna zabawa opiekuna i dziecka w tematyce przedstawionej przez prowadzącego.   

5. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w sali i szatni. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 29,00 zł brutto/od zajęć (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), za określoną 

w umowie liczbę zajęć przed  pierwszymi zajęciami w miesiącu. W przypadku  wejścia jednorazowego cena wynosi 50 zł. Udział w 

pierwszych próbnych zajęciach jest bezpłatny. 

7. 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 

-podpisanie umowy na sezon 2022/2023. 

8. 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.  

9. Faktury za odbyte zajęcia wystawiane są na życzenie Klienta w ciągu 7 dni od dokonania płatności 

10. W przypadku nieobecności powyżej wykupionych zajęć 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 zgłoszenia nieobecności w terminie 30 dni klient ma  

możliwość odrobienia zajęć. 

11. W przypadku rezygnacji z kursu, należy złożyć pisemną rezygnację w recepcji Aquaparku Jarocin.  Rezygnacja należy złożyć przed 

rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego.  

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

regulaminu oraz  akceptuje warunki w nich zawarte.  

13. Rodzice biorący udział w zajęciach są świadomi ryzyka zakażenia COVID-19. Organizator ani prowadzący Zajęcia/Warsztaty nie 

ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobie lub konsekwencje zdrowotne, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia 

Uczestnika. 

14. 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 

15. 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. 

16. Organizator 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. 

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

18. Klient wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka wraz z opiekunem w celach promocyjnych i marketingowych, służących 

popularyzacji działań zajęć z cyklu Źródło Wyobraźni . 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 

 

Koordynator programu zajęć Źródło Wyobraźni: 
Aneta Matela – Sewiło,  Tel. 606 929 789, 

zrodlowyobrazni@jarocinsport.pl 

 


