
REGULAMIN WYDARZENIA „ROMANTYCZNE WALENTYNKI Z BACHATĄ” 

 

1. Organizatorem wydarzenia „Romantyczne Walentynki z Bachatą” jest Centrum Rozwoju 

Kultury Fizycznej AKWEN. 

2. Data wydarzenia: 14.02.2022, godz. 18:00-19:30. 

3. Miejsce wydarzenia: sala widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. 

4. Bilety na wydarzenie w cenie 10 zł od pary uczestników są dostępne w kasach pływalni CKiR  

w Koziegłowach. Można je nabyć również drogą elektroniczną poprzez stronę internetową 

www.akwenczerwonak.pl/strefaklienta. 

5. Organizator przyjął limit uczestników odpowiadający obowiązującemu reżimowi sanitarnemu - 

20 par (40 osób).  

6. W zajęciach mogą brać udział osoby, które są zdrowe i pozbawione wszelkich infekcji oraz 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

7. Na zajęcia uczestnicy przychodzą już przebrani, szatnie są wyłączone z użytku. 

8. Wstęp na salę możliwy jest wyłącznie w obuwiu zmiennym. 

9. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego obowiązującego w danym 

dniu. 

10. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 15 lat. 

11. Organizator nie ubezpiecza Uczestników zajęć od kontuzji i nieszczęśliwych wypadków ani nie 

ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć. 

Zalecane jest, aby uczestnicy zajęć posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie 

NNW. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do 

swojego stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji. W przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym 

instruktora.  

12. Instruktor ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osób, których zachowanie zakłóca 

przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.  

W szczególności niedozwolone jest w pomieszczeniach: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu 

oraz wnoszenie i używanie środków uznanych przez polskie prawo za nielegalne. 

13. Uczestnik biorący udział w zajęciach jak i wydarzeniach organizowanych przez CRKF AKWEN 

wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za 

pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, 

włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach, folderach, 

publikacjach elektronicznych, stronach internetowych etc. Jednocześnie zrzeka się praw 

związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego 

wizerunkiem. 

14. Opłata za zajęcia (wpisowe), nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji ich odwołania z 

przyczyn niezależnych od Organizatora.  

15. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. 

 

http://www.akwenczerwonak.pl/strefaklienta

