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REGULAMIN 

 

„ENERGETYCZNEGO  MARATONU  AQUA  FITNESS  2021 r. ” 

 

§ 1 

Organizator: 

Zarząd Centrum Rekreacji „Aqua-Pil” Sp. z o. o. w Pile 

 

§ 2 

Cel maratonu:  
Popularyzacja rekreacji wodnej i promocja obiektu Aquapark w Pile. Niniejsza impreza nie jest 
imprezą o charakterze współzawodnictwa sportowego, jej celem jest upowszechnianie i rozwój 
kultury fizycznej, oraz integracja rodzinna i społeczna. 

 

§ 3 

Termin i miejsce:  
Impreza pod nazwą: „ENERGETYCZNY MARATON AQUA FITNESS 2021 r.” 
odbędzie się dnia 30.07.2021 r. od godziny 19:00 i będzie trwał do godziny ok. 22:00             
w Aquapark ul. Artura Grottgera 4 w Pile (niecka basenu sportowego). 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa: 

1. Wiek od 13 roku życia.  
2. Impreza skierowane jest do osób, które uprawiają lub chcą zacząć uprawiać rekreację 

wodną.  
3. Zgłoszenia: 

a) Osobiście- recepcja fitness i squash I piętro w Aquapark Piła 

b) Telefonicznie: 67 211 73 50, 

c) E-mail: fitness@aquaparkpila.pl 

d) oraz osobiście w dniu imprezy do godziny 18:00 

e) ILOSĆ  MIEJSC  OGRANICZONA!  
4. Uczestnicy poniżej 18-go roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców            

(wzór do pobrania na stronie www.aquaparkpila.pl) 

 

§ 5 

Program imprezy: 
 
3 bloki zajęć:  
a) 19:00 – 19:45     Lata 80     /45min  
b) 20:00 – 20:45 

 
Tabata Power 

 
/45 min  

c) 21:00 – 21:45 
 
Aqua Fun 

 
/45 min 
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§ 6 

Koszty udziału i ubezpieczenie:  
1. Bilet 40 zł (dodatkowo w cenie: możliwość skorzystania z atrakcji wodnych w basenie 

rekreacyjnym).  
2. Impreza ubezpieczona przez organizatora OC. Każdy uczestnik ma prawo i możliwość 

zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

w związku z udziałem w niniejszej imprezie. 

 

§ 7 

Ustalenia końcowe:  
1. Do interpretacji niniejszego regulaminu, jak również do wprowadzania ewentualnych 

zmian, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu imprezy, upoważniony jest 
jedynie Organizator. 

2. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 

 

Prezes Zarządu Krzysztof Kijak 


