REGULAMIN - MARATONU
Aqua Aerobiku na basenie
Regulamin:
I Cel i nazwa imprezy:
Maraton Aqua Aerobik na basenie pływackim .
- popularyzacja zajęć Aqua Aerobik w wodzie jako nowoczesnej formy aktywności
fizycznej organizowanej w AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.
- rozwijanie zdolności psychofizycznych uczestników
- wykreowanie oryginalnej imprezy sportowo-rekreacyjnej na wysokim poziomie
w regionie
II Organizator :
AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz.
III Termin i miejsce:
16 marca 2018 r. (piątek) ;
Maraton 90 min od godz.: godz. 22:00-23:30
Hala basenowa- basen pływacki w budynku przy ul. Sportowej 10
IV Zgłoszenia:
Zapisy i wpłaty w kasie i klubie fitness W budynku AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.
przy ul. Sportowej 10 w godzinach otwarcia obiektu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba
miejsc ograniczona – 60 osób.
V Zasady uczestnictwa :
Uczestnikiem Maratonu może być każda osoba, która :
- ukończyła 16 lat;
- uczestnik biorący udział w maratonie robi to na swoją własną odpowiedzialność
- będzie ubrana w kostium kąpielowy i będzie posiadała ręcznik.
- zapoznała się z Regulaminem ogólnym AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10.
- wszystkie objawy złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać prowadzącym.
- ze względu na efekty świetlne oraz inne optyczne atrakcje zabrania się udziału
w maratonie osobom z epilepsją.
VI Opłata za udział :
Opłata za udział wynosi 45 zł.
W maratonie może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 16 marca 2018 r. wniesie
opłatę w wysokości 45 zł w kasie lub w klubie fitness AQUAPARK KALISZ
Opłata za udział nie podlega zwrotowi.
W przypadku dokonania opłaty do 13 marca 2018 r. cena wynosi 36 zł.
VII Zasady rozegrania Maratonu :
1. Uczestnikiem Maratonu może być osoba, która spełni wymagania wymienione w pkt. V
i pkt. VI niniejszego regulaminu.
2. Maraton polega na uczestnictwie w zajęciach Aqua Aerobik w wodzie przez 90 min z
jedną przerwą 5 minutowa.
3. Maraton będą prowadziły instruktorki:
Katarzyna Pyjecka,
Ewa Helman
Anna Szwarc

VIII Uczestnicy biorący udział w zajęciach wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku
utrwalonego w czasie zajęć w formie zdjęć lub filmów w gazetach, czasopismach okresowych,
czasopismach okazjonalnych, folderach, bilbordach, publikacjach elektronicznych, stronach
www, wystawach etc.
IX Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu bez podania przyczyny.
Organizator zapewnia szatnie, natryski i toalety.
Dla każdego uczestnika podczas trwania maratonu Organizator zapewnia drobne
upominki.

