
REGULAMIN ZAJĘĆ AQUACYCLING ACTIVE WAY – AQUASTACJA :
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach AQUACYCLING ACTIVE WAY - 

AQUASTACJA jest:

• wykup karnetu na określoną liczbę zajęć: 4, 12, 24, 48 oraz pojedynczego 
wejścia jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu

• karnet obowiązuje na dany dzień i daną godzinę zajęć

• karnet obowiązuje w terminie: „od – do”, nie ma możliwości przesuwania 
niewykorzystanego wejścia / wejść

• wejście pojedyncze – wykup jest możliwy tylko na 1 wejście, wymagane jest 
potwierdzenie organizatora zajęć o możliwości wykupu wejścia na dany dzień i 
daną godzinę zajęć

2. W przypadku nieobecności na zajęciach należy wysłać:

• SMS : 695 981 283 lub EMAIL: kontakt@aquacycling.gda.pl o TREŚCI: 

NAZWA OBIEKTU / IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / DZIEŃ I GODZ. ZAJĘĆ 

• ZGŁOSIC NIEOBECNOŚĆ  NA ZAJĘCIACH WIECZORNYCH MOŻNA NAJPÓŹNIEJ 
DZIEŃ PRZED ZAJĘCIAMI do godz.22:00 - Brak zgłoszenia nieobecności na 
zajęciach powoduje brak możliwości ich odrobienia!

• ZGŁOSIĆ NIEOBECNOŚC NA ZAJECIACH PORANNYCH MOŻNA NAJPÓŹNIEJ 
DZIEŃ PRZED ZAJĘCIAMI do godz. 8:00 - Brak zgłoszenia nieobecności na 
zajęciach powoduje brak możliwości ich odrobienia!

• W trakcie trwania semestru jest możliwość odrobienia maksymalnie trzech 
zgłoszonych nieobecności 

3. W przypadku chęci odrobienia zajęć należy wysłać SMS / EMAIL  celem 
ustalenia terminu odrobienia zajęć:

• otrzymanie potwierdzenia zwrotnego SMS-em/  EMAIL - em umożliwia 
odrobienie zajęć

4. W przypadku niezrealizowania zajęć  przez  z powodu czynników zewnętrznych: 
awaria, zamknięcie pływalni – zajęcia zostają odliczone od kwoty karnetu lub 
przesunięte.

5. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni wywieszony na 
obiekcie.
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6. Niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w 
materiałach fotograficznych i filmowych z zajęć AQUACYCLING ACTIVE WAY – 
AQUASTACJA. Materiały te będą wykorzystywane w celach marketingowych na 
stronie www.activeway.pl, www.aquacycling.gda.pl oraz w serwisie Facebook. Zgoda 
może zostać wycofana na mój wyraźny wniosek. 

7. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych Active Way informuje, że:

• Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rok 
urodzenia)przetwarzane będą prze Active Way Adam Mikołajewski, ul. 
Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk.

• Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zajęć sportowych, 
czyli umożliwienia Tobie skorzystania z oferty Active Way

• Możemy kontaktować się z Tobą w celu poinformowania o odwołanych 
zajęciach

• Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia naszej oferty

• Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firma obsługująca system 
informatyczny wykorzystywany przez nas oraz biuro rachunkowe.

• Masz prawo do wglądu do swoich danych i masz możliwość ich poprawienia

• Twoje dane zostaną usunięte po upływie jednego roku od wykonania ostatniej 
usługi.

• Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł 
skorzystać z oferty firmy Active Way Adam Mikołajewski

Akceptując regulamin, wyrażam zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na 
przetwarzanie przez Active Way Adam Mikołajewski moich danych osobowych w 
celu korzystania z oferty firmy.

….................................................................        tel. ….................................................

(imię i nazwisko uczestnika/opiekuna)

…......................................................

(data i podpis)
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