
Załącznik nr Zarządzenia nr 227 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi z dnia 30 maja 2022r.  

Regulamin zajęć FITNESS w wodzie Ośrodka Sportu i Rekreacji                  

w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z zajęć FITNESS w wodzie organizowanych przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi (zwany dalej również OSiR).                          

Przez zajęcia FITNESS w wodzie rozumie się zajęcia fitness w wodzie typu AQUA FITNESS, AQUA 

STEP, AQUA AEROBIC, AQUA JOGGING itp. 

2. Zajęcia FITNESS w wodzie odbywają się w hali basenowej Krytej Pływalni Fala w Nowej Wsi. 

3. Każdy uczestnik zajęć FITNESS w wodzie zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania 

niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Pływalni Fala Ośrodka Sportu i Rekreacji                             

w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi. 

4. Uczestnikiem zajęć FITNESS w wodzie może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma 

przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie. W przypadku osoby 

niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach FITNESS w wodzie jest możliwe tylko pod opieką 

rodzica lub opiekuna. 

5. Osoba, która nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 4 niniejszego Regulaminu, nie może 

uczestniczyć w zajęciach FITNESS w wodzie. 

6. Uczestnictwo w zajęciach FITNESS w wodzie stanowi potwierdzenie przez uczestnika zajęć, że 

stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń i bierze on pełną 

odpowiedzialność za następstwa w sferze swojego zdrowia, powstałe w wyniku ćwiczeń 

wykonywanych w ramach zajęć FITNESS w wodzie. 

7. Zajęcia FITNESS w wodzie odbywają się według ustalonego harmonogramu. Liczba miejsc na 

zajęcia jest ograniczona. O udziale w zajęciach decyduje kolejność wykupienia/ rezerwacji 

usługi oraz pobranie paska transponderowego. 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem OSiR: 

a) za pośrednictwem serwisu internetowego - obowiązuje przedsprzedaż biletów 

jednorazowych online w okresach 4 tygodniowych. Dla posiadaczy kart typu MultiSport, 

VanityStyle itp. oraz posiadaczy karnetów 10-cio wejściowych OSiR istnieje możliwość 

rezerwacji online.   

Przedsprzedaż/rezerwacja biletów online rozpoczyna się w każdy poniedziałek miesiąca od 

godz. 14:00. 

Przedsprzedaż/rezerwacja biletów online prowadzona jest przez zarejestrowane konto       

w sklepie internetowym, jak i bez rejestracji użytkownika. Wymagane jest posiadanie 

adresu email. W celu dokonania zakupu/rezerwacji należy wejść na stronę 

www.basentrzebownisko.pl i przejść na podstronę sklepu eaktywni – KUP BILET. 

W przypadku zakupu/rezerwacji w sklepie internetowym pobierana jest dodatkowa opłata 

transakcyjna (wysokość opłaty widoczna na stronie sklepu online po zalogowaniu). 

Sprzedaż/ rezerwacja online zamykana jest 8 godzin i 15 minut  przed każdymi zajęciami. 

b) w kasie OSiR nie więcej niż 60 minut przed każdymi zajęciami. 

9. Przeniesienia rezerwacji online oraz  przeniesienia zakupionego biletu wstępu online można 

dokonać do momentu zamknięcia sprzedaży/rezerwacji online o której mowa w pkt 8.                  

W przypadku nie stawienia się na zajęciach oraz nie odwołania rezerwacji oplata za bilet 

wstępu nie zostanie zwrócona. 

10. W przypadku dostępności miejsc istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej na zajęcia w dniu 

w którym odbywają się zajęcia, nie wcześniej niż od momentu zamknięcia sprzedaży online, 

pod numerem telefonu 17 77 13 120. 

11. Wykupując/rezerwując usługę należy określić dzień i godzinę uczestnictwa w zajęciach. 

12. Przy zakupie usługi uczestnik zajęć winien przekazać organizatorowi numer telefonu 

kontaktowego, email, a także poinformować o jego zmianie w celu umożliwienia kontaktu          

w sytuacjach nadzwyczajnych. 

http://www.basentrzebownisko.pl/


13. Zajęcia FITNESS w wodzie prowadzone są przez instruktorów posiadających odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju zajęć. Instruktor zajęć FITNESS w wodzie (zwany 

dalej również instruktorem) może przebywać na hali basenowej w stroju sportowym                    

(tj. spodenki, koszulka z krótkim rękawem, obuwie sportowe). 

14. Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność pływania. 

15. Uczestnik zajęć FITNESS w wodzie obowiązany jest stosować się do poleceń instruktora. 

Organizator zajęć nie odpowiada za szkody wynikające z niedostosowania się przez uczestnika 

zajęć do poleceń i wskazówek instruktora. 

16. W ramach ceny uiszczonej za uczestnictwo w zajęciach FITNESS w wodzie, uczestnik zajęć ma 

do dyspozycji 60 minut na basenie, w tym 45 minut zajęć FITNESS w wodzie. Po upływie 60 

minut, pobyt na basenie będzie dodatkowo płatny w kasie, według cennika OSiR. 

17. OSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć FITNESS.  

 


