
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

1. Strefa czynna jest codziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. 09:00 – 21:45  

2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia strefy.  

3. Korzystanie ze strefy jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.  

4. Podstawą do korzystania ze strefy jest zakup biletu jednorazowego lub karnetu wstępu 

do strefy basenowej Aquaparku FALA.  

5. Ze strefy mogą korzystać wyłącznie osoby, co do których nie ma przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi 

przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.  

6. Korzystanie ze strefy jest poczytywane jako jednoznaczne oświadczenie osoby 

korzystającej wyrażające brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania ze strefy 

oraz akceptację treści niniejszego regulaminu. 

7. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które korzystają ze strefy mimo 

istnienia przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, nawet w przypadku, 

gdy osoba korzystająca ze strefy nie miała świadomości istnienia takich 

przeciwwskazań. 

8. W pomieszczeniach strefy przebywają tylko osoby ćwiczące.  

9. Rekomendujemy korzystanie ze strefy w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym oraz 

używanie ręcznika podczas intensywnego wysiłku.   

10. Obowiązuje zakaz wstępu do strefy dzieciom poniżej 16 roku życia. 

11. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją 

urządzenia.  

12. Osoby korzystające ze strefy, które w czasie ćwiczeń lub pobytu źle się poczują 

zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić najbliższego ratownika.  

13. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia 

kontuzji.  

14. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem 

dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.  

15. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia 

sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikom obsługi Aquaparku FALA.  

16. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.  

17. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie 

z ich przeznaczeniem.  

18. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.  

19. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować i zdezynfekować sprzęt i stanowisko.  

20. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione 

w Aquaparku FALA. 

21. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz 

Regulaminu Ogólnego, jak również co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, 



 
 

że będą naruszać ww. regulacje lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie ze strefy 

zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.  

22. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone 

przez siebie zniszczenia/szkody na terenie strefy.  

23. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada pełnoletni opiekun lub 

rodzice.  

24. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku 

niewłaściwego korzystania z urządzeń strefy oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad 

bezpieczeństwa.  

25. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie strefy do innych celów jest 

możliwe jedynie za pisemną zgodą Zarządu Aquaparku FALA.  

 


