
 

1. Zajęcia są organizowane przez AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., zajęcia odbywają się 

w Kaliskim Parku Wodnym, przy ul. Sportowej 10. 

2. Zajęcia są prowadzone przez Instruktorów Pływania akredytowanych przez 

AQUAPARK KALISZ Sp. z o. o.. 

3. Zajęcia odbywają się w godzinach otwarcia Kaliskiego Parku Wodnego, konkretne 

godziny lekcji klient ustala indywidualnie z instruktorem. Zapisy na zajęcia prowadzą 

telefonicznie instruktorzy. Wszystkie dane instruktorów dostępne są na stronie 

internetowej www.park-wodny.kalisz.pl/253 

4. W ramach usługi dostępne są trzy bilety:  

- Bilet – Nauka Pływania 1 – 50 zł – upoważnia jedną osobę do jednej lekcji z 

jednym instruktorem w wymiarze czasowym: - 45 minut – lekcja pod nadzorem 

instruktora, 15 minut - rekreacja (dzieci do 13 roku życia pod nadzorem pełnoletniego 

opiekuna), dodatkowe 20 minut z przeznaczenie na przebranie i wysuszenie (łącznie 

80 minut). 

- Bilet – Nauka Pływania 2 – 70 zł – upoważnia dwie osoby do jednej lekcji z 

jednym instruktorem w wymiarze czasowym: - 45 minut – lekcja pod nadzorem 

instruktora, 15 minut - rekreacja (dzieci do 13 roku życia pod nadzorem pełnoletniego 

opiekuna), dodatkowe 20 minut z przeznaczenie na przebranie i wysuszenie (łącznie 

80 minut). 

- Bilet – Nauka pływania 3 – 90 zł – upoważnia trzy osoby do jednej lekcji z jednym 

instruktorem w wymiarze czasowym: - 45 minut – lekcja pod nadzorem instruktora, 

15 minut – rekreacja (dzieci do 13 roku życia pod nadzorem pełnoletniego opiekuna), 

dodatkowe 20 minut z przeznaczenie na przebranie i wysuszenie (łącznie 80 minut). 

5. W ramach w/w opłat Klient otrzymuje prawo do 80 minutowego pobytu w strefie hali 

basenowej. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 

30 gr./min. Opłata dodatkowa regulowana jest w kasie przy wyjściu. 

6. Do zajęć kwalifikują się osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w zajęciach i 

uregulowały należność.  

7. Dzieci do 13 roku życia pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, opiekun nie uiszcza 

opłaty za bilet, chyba, że decyduje się na korzystanie z usług hali basenowej lub 

saunarium, wtedy zobowiązany jest do zakupienia biletu zgodnie z obowiązującym 

cennikiem. 

8. Na zajęciach używa się sprzętu sportowego odpowiedniego do prowadzonego lekcji 

pływania. 

9. W jednej grupie zajęciowej mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby na jednego 

Instruktora prowadzącego zajęcia. 

10. Zakup biletu- Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminu 

Kaliskiego Parku Wodnego. Wykupując bilet Klient oświadcza iż zapoznał się z 

regulaminem i zgadza się z jego postanowieniami, a także oświadcza, że nie ma 

żadnych przeciwskazań medycznych do uczestniczenia w zajęciach. 

11. Należy uzgodnić z instruktorem i pozostałymi uczestnikami kursu nauki pływania 

wspólne wejścia na basen, aby uniknąć nieporozumień odnośnie cen za lekcje nauki 

pływania.  

http://www.park-wodny.kalisz.pl/


12. W przypadku grup 2-osobowych i 3-osobowych, uczestnicy kursu nauki pływania 

zobowiązani są do jednoczesnego udania się do kasy w celu opłaty za zajęcia kursu 

nauki pływania. 

13. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Regulaminy 

Kaliskiego Parku Wodnego. 

 


