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                    Nauka  

                       i zabawa … 

R E G U L A M I N  
INDYWIDUALNYCH  ZAJĘĆ  NAUKI  JAZDY  NA  ŁYŻWACH  

,,AQUA SCHOOL” 
 

1. Indywidualne i zorganizowane rekreacyjne zajęcia na lodowisku w „Aqua School” są 

usługą wykonywaną przez Centrum Rekreacji „Aqua-Pil” Sp. z o.o. w Pile zwaną dalej 

„Organizatorem”. 

2. Uczestnik zajęć „Aqua School” jest zobowiązany do przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów obiektu, a w szczególności 

regulaminów dotyczących korzystania z lodowiska.  

3. Organizator prowadzi zajęcia w hali lodowiska obiektu AQUAPARK w Pile. 

4. Organizator posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.  

5. Każdy uczestnik ma prawo i możliwość zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami               

w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych z nauką jazdy na łyżwach.    

6. Uczestnik kursu przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany wykupić zgodnie                    

z obowiązującym cennikiem lekcje indywidualne dla jednej, dwóch lub maksymalnie 

trzech osób w następujących formach do wyboru: 

a) bilet jednorazowy, 

b) E-karnet (do wyboru 4, 8, 12 lub 16 lekcji – im więcej lekcji tym cena jednostkowa za 

jedną lekcję niższa). 

7. W ramach wniesionej opłaty uczestnikowi przysługuje prawo wypożyczenia na lekcje 

nauki -  łyżew oraz kasku. 

8. Cykl zajęć  ustala się indywidualnie z instruktorem. 

9. Program zajęć jest dostosowywany przez instruktora stosownie do wieku                          

i umiejętności uczestnika. 

10. Minimalny wiek uczestnika to 4 lata. 

11. Jedna lekcja trwa  60 min. 

12. Rodzic/opiekun najmłodszych uczestników zajęć ma prawo do wejścia na teren 

przebieralni lodowiska w celu pomocy dziecku przy ubieraniu i suszeniu. Fakt pomocy 

dziecku - rodzic/opiekun jest zobowiązany przed wejściem zgłosić pracownikowi 

recepcji podając:  

a) nazwę  zajęć i nazwisko instruktora, 

b) imię i nazwisko swoje i uczestnika zajęć. 

13. Na terenie przebieralni, rodzica/opiekuna obowiązują zasady zachowania się takie 

same jak innych użytkowników.  

14. Uczestnik zajęć przed wejściem na teren hali lodowiska jest zobowiązany do nałożenia 

łyżew, kasku oraz rękawiczek.  
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15. Uczestnik nie może wchodzić na lodowisko podczas nieobecności instruktora. 

Zachowanie uczestnika nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych 

uczestników. 

16. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika od momentu sprawdzenia 

obecności w hali lodowiska do momentu zakończenia zajęć. 

17. Uczestnik, który swoim niewłaściwym zachowaniem lub nieprzestrzeganiem zapisów 

regulaminów lodowiska utrudnia prowadzenie zajęć może zostać z nich wyproszony,              

o czym bezzwłocznie zostanie poinformowany rodzic/opiekun. 

18. Skargi i wnioski dotyczące zajęć „Aqua School” można zgłaszać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej  sekretariat@aquaparkpila.pl, pisemnie na pobranym druku               

w recepcji lodowiska lub osobiście u Prezesa Zarządu we wtorki w godz. 9:00 – 10:00,               

a w przypadku jego nieobecności u osoby zastępującej.   
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