
 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU AQUA SENIOR NA FALI 

1. Program jest przeznaczony dla osób powyżej 60. roku życia. 

2. Program skierowany jest dla użytkowników indywidualnych i dotyczy odbywających się 

w Strefie Basenowej zajęć aqua aerobic z elementami stretchingu. 

3. Program obowiązuje od wtorku do piątku, o godzinie 9:00 i 10:00 przy czym wspomniane 

godziny są godzinami rozpoczęcia zajęć przez instruktora. W przypadku zajęć odbywających się 

o godzinie 9:00 dopuszcza się możliwość wydania Klientowi transpondera o godzinie 8:50. 

4. Program jest dostępny w formie abonamentów obejmujących określoną liczbę wejść: 

a) pakiet 2 wejść – 35 zł; 

b) pakiet 8 wejść – 125 zł; 

c) pakiet 16 wejść – 230 zł. 

5. Jedno wejście w ramach zakupionego pakietu obejmuje: 

a) 40 minut zajęć z instruktorem; 

b) 40 minut czasu wolnego; 

c) 20 minut czasu na przebranie się. 

6. W przypadku przekroczenia czasu dostępnego w ramach oferty zostaje naliczana dopłata 

minutowe zgodnie z obowiązującym cennikiem.  

7. Zakupując wejścia w ramach programu Aqua Senior klient otrzymuje kartę abonamentową – 

ilościową, z wybranym przez siebie rodzajem abonamentu. Data ważności karty liczona jest od 

daty zakupu pakietu i uzależniona jest od wybranego przez klienta abonamentu 2, 8 lub 16 

wejść: 

a) pakiet 2 wejść – karta ważności karty 1 miesiąc; 

b) pakiet 8 wejść – data ważności karty 3 miesiące; 

c) pakiet 16 wejść – data ważności karty 6 miesięcy. 

8. Nie ma możliwości zakupu liczby wejść w wariancie innym niż wymieniony w pkt. 5 lit. a) – c). 

9. Zakupiona karta abonamentowa – ilościowa, stanowi dokument, który uprawnia klienta do 

skorzystania z programu Aqua Senior. Dopuszcza się możliwość podania przez klienta numeru 

karty.  

 

 



 

 

 

10. Warunkiem przedłużenia ważności karty jest zakup – przed upływem jej daty ważności – 

dodatkowego abonamentu w wariantach opisanych w pkt. 5 lit. a) – c). Wejścia na karcie 

sumują się. 

 

11. W celu skorzystania z programu Aqua Senior należy w kasie przed wejściem do Aquaparku 

okazać kartę abonamentową. Po dokonaniu transakcji klient otrzymuje dwie opaski: 

transponder oraz opaskę weryfikacyjną. Opaskę weryfikacyjną klient przekazuje instruktorowi 

po zakończonych zajęciach. 

12. Zakup oraz realizacja wejść w ramach programu Aqua Senior są możliwe wyłącznie w kasach 

głównych Obiektu. 

13. Zajęcia odbywają się w wewnętrznym basenie rekreacyjnym lub w całorocznym basenie 

wypływowym. W sezonie letnim, w czasie otwarcia zewnętrznego terenu Strefy Basenowej, 

zajęcia mogą odbywać się również na terenie zewnętrznego basenu rekreacyjnego. Lokalizacja 

zajęć uzależniona jest od decyzji instruktora w oparciu o dostępność basenów i aktualnie 

panujące warunki atmosferyczne.  

14. W przypadku spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Ogólny 

Obiektu oraz pozostałe regulaminy, które dostępne są na terenie obiektu oraz na stronie 

internetowej Aquaparku: https://aquapark.lodz.pl/ w zakładce „Regulaminy”. 

https://aquapark.lodz.pl/

