Regulamin oferty „Aktywni 18+”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem oferty pn. „Aktywni 18+” jest Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie, zwane dalej „CKiS”.
2. Oferta obejmuje 4 rodzaje zajęć dla dorosłych, zgodnie z poniższym
wykazem:
1) „Aktywna Mama” – zajęcia grupowe z fizjoterapeutą dedykowane dla
kobiet, prowadzone 1 x w tygodniu (45 minut), z opieką merytoryczną
Działu Sportu i Rekreacji, tel.: +48 728 834 588,
2) „Zumba 18+” – zajęcia zumby dla dorosłych, prowadzone 1 x w tygodniu
(60 minut) z opieką merytoryczną Działu Realizacji Projektów Kultury,
tel. +48 12 276 34 64, +48 784 031 284, e-mail: zapisy@ckis.pl,
rezerwacja miejsc: +48 784 031 284,
3) „Zdrowy kręgosłup” – zajęcia dla dorosłych, prowadzone 1 x w tygodniu
(60 minut), z opieką merytoryczną Działu Realizacji Projektów Kultury,
tel. +48 12 276 34 64, +48 784 031 284, e-mail: zapisy@ckis.pl,
rezerwacja miejsc: +48 784 031 284.
4) „Fitness”- zajęcia dla dorosłych, prowadzone 1 x w tygodniu (60 minut),
z opieką merytoryczną Działu Realizacji Projektów Kultury,
tel. +48 12 276 34 64, +48 784 031 284, e-mail: zapisy@ckis.pl,
rezerwacja miejsc: +48 784 031 284.
§2
Organizacja oferty
1. Każda osoba rozpoczynająca korzystanie z oferty „Aktywni 18+” zapisuje się
do konkretnej, wybranej grupy lub grup zajęciowych, wypełniając formularz
elektroniczny dostępny na www.ckis.pl.
2. Dokonanie zapisu poprzez formularz elektroniczny potwierdzane jest
wiadomością zwrotną.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu od CKiS klient zobligowany jest do
zakupienia karnetu, stanowiącego podstawę do udziału w zajęciach.
4. Imienny karnet w cenie 60 zł za 4 wejścia, z okresem ważności 2 miesiące od
daty zakupu, obowiązuje na wszystkie zajęcia z oferty „Aktywni 18+”.
5. Aby wziąć udział w zajęciach, należy dokonać rezerwacji w wybranym
terminie poprzez zgłoszenie SMS, zawierające imię i nazwisko, termin oraz
nazwę zajęć, pod wskazany w §3 ust. 2 numer telefonu, najpóźniej do godz.
15:00 w dniu zajęć, na które dokonywana jest rezerwacja.
6. Potwierdzeniem rezerwacji jest SMS zwrotny od CKiS.
7. Klient korzystający z oferty „Aktywni 18+”, posiadający imienny karnet,
może wziąć udział w innych zajęciach (objętych ofertą „Aktywni 18+”) niż
zgłoszonych w formularzu elektronicznym, pod warunkiem:
1) wolnych miejsc w grupie zajęciowej;
2) dokonania rezerwacji na zajęcia w wybranym terminie poprzez
zgłoszenie SMS, zawierające imię i nazwisko, termin oraz nazwę zajęć,

pod wskazany w §3 ust. 2 numer telefonu, najpóźniej do godz. 15:00 w
dniu zajęć, na które dokonywana jest rezerwacja;
3) otrzymania potwierdzenia rezerwacji SMSem zwrotnym od CKiS.
8. W przypadku wolnych miejsc w wybranej grupie jest możliwe skorzystanie
z wejść jednorazowych pod warunkiem:
1) uzyskania informacji o wolnym miejscu w wybranej grupie w dniu zajęć w
godzinach 15:00 -15:45 pod wskazanym w §3 ust. 2 numerem telefonu;
2) zakupu biletu jednorazowego w cenie 20 zł: w kasie basenu Camena lub
dokonania przelewu na konto CKiS;
3) okazania dowodu zakupu w postaci wydruku z kasy lub przelewu
elektronicznego instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.
§3
Zasady płatności
1. Płatności za zajęcia realizowane są w następującym trybie:
1) Płatności należy realizować przelewem na rachunek bankowy CKiS (Bank
Spółdzielczy w Skawinie, numer rachunku bankowego: 87 8600 0002 0000
0000 3838 0005) podając w tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika,
nazwę zajęć „karnet Aktywni 18+”.
2) Po odnotowaniu płatności w systemie, imienny karnet zostanie
przygotowany dla wpłacającego i przekazany do odbioru u prowadzącego
zajęcia.
3) W przypadku wejść jednorazowych w tytule przelewu należy wpisać imię
i nazwisko uczestnika oraz nazwę wybranych zajęć z datą udziału.
4) Instruktor na podstawie dokonanych rezerwacji dopisuje uczestnika do
listy obecności w danym dniu.
§4
Postanowienia końcowe
1. Osobą upoważnioną z ramienia CKiS do odnotowania obecności na karnetach
jest prowadzący zajęcia instruktor.
2. Nieodwołana rezerwacja do godziny 15:45 skutkuje odpisaniem obecności
z karnetu, pomimo absencji uczestnika zajęć.
3. Osoby posiadające karnet, które nie zarezerwują w wyznaczonym terminie
miejsca na wybranych zajęciach, mogą nie zostać przyjęte na zajęcia
z uwagi na obowiązujący limit miejsc.
4. Pytania i uwagi można kierować do Działów prowadzących opiekę
merytoryczną w ramach danych zajęć, zgodnie z danymi kontaktowymi:
1) Dział Realizacji Projektów Kultury, tel. 12 276 34 64, zapisy@ckis.pl
2) Dział Sportu i Rekreacji, tel. 12 276 40 56, halackis@ckis.pl

