
 

  

 
 
 

1. Aquaurodziny organizowane są przez Zabrzański Kompleks Rekreacji z siedzibą przy Al. Wojciecha Korfantego 18 41-800 Zabrze i odbywają się w obiektach zarządzanych 

przez organizatora. 

2. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej można dokonać osobiście lub telefonicznie. 

3. Koszt imprezy urodzinowej ustala cennik organizatora ustalony na podstawie aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie  ustalenia cen za 

usługi wykonywane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu przy Alei Wojciecha Korfantego 18 oraz przy Placu Krakowskim 10. 

4. Minimalna ilość osób uczestniczących w Aquaurodzinach to 5. W przypadku skorzystania z imprezy urodzinowej liczby osób mniejszej niż 5 rezerwujący zobligowany 

jest do pokrycia kosztów w wysokości równej dla 5 osób. Ilość osób uczestnicząca w Aquaurodzinach liczona jest łącznie z solenizantem. 

5. Rezerwujący zobligowany jest do wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100,00 zł jako formy potwierdzenia rezerwacji, która zaliczana jest na poczet opłaty za 

Aquaurodziny wg aktualnie obowiązującego cennika. 

6. Minimalny wiek osób uczestniczących w Aquaurdzinach to 6 lat. 

7. Istnieją trzy warianty organizacyjne zajęć: 

− Pakiet Podstawowy zawiera opiekę animatora podczas 1,5-godzinnego pobytu w basenie Aquarius PLAC KRAKOWSKI lub 2-godzinnego pobytu w basenach Aquarius 

KOPERNIK 

− Pakiet Rozszerzony zwiera opiekę animatora podczas 1,5-godzinnego pobytu w basenie Aquarius PLAC KRAKOWSKI lub 2-godzinnego pobytu w basenach Aquarius 

KOPERNIK, w tym 5 min. aquazorbingu dla każdego uczestnika zajęć, 

− Pakiet Premium zawiera opiekę animatora oraz instruktora nurkowania oraz przeprowadzenie 2-godzinnych zajęć z użyciem sprzętu do nurkowania do wyboru obiekt 

Aquarius KOPERNIK lub Aquarius PLAC KRAKOWSKI. 

8. Cena Aquaurodzin obejmuje: 

− wstęp na basen dla osób uczestniczących w Aquaurodzinach, 

− zorganizowanie i prowadzenie dwugodzinnej zabaw na basenie przez animatorów-instruktorów, których ilość dostosowana jest do wieku i ilości uczestników 

Aquaurodzin. 

9. Osoby uczestniczące w zabawie na basenie powinny posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki oraz ręcznik. 

10. Rezerwacja Aquaurodzin nie jest równoznaczna z wyłączeniem Pływalni z korzystania przez innych Klientów. 

11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zebrania się w okolicach kas obiektu na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia imprezy w celu uregulowania płatności. 

12. Podczas trwania Aquaurodzin uczestnicy mogą pozostawać pod opieką rodziców/opiekunów niekorzystających z atrakcji obiektów bez ponoszenia opłat za korzystanie 

po uzgodnieniu tego faktu podczas rezerwacji oraz posiadając czyste obuwie (klapki) na czas przebywania w strefie czystej. W przypadku, gdy rodzic/opiekun wyraża 

chęć korzystania z atrakcji obiektów podczas trwania Aquaurodzin zobowiązany jest do zakupu biletu zgodnie z cennikiem. 

13. Aquaurodziny rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie, niezależnie od tego czy przybyli już wszyscy zaproszeni goście. 

14. Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 1,5 godziny lub 2 godziny w zależności od obiektu na którym jest organizowana. 

15. Do czasu imprezy dolicz się 10 minut na wysuszenie się i przebranie. 

16. Zamawiający zobowiązany jest do podania organizatorowi najpóźniej 3 dni przed planowaną imprezą następujących informacji: 

− ilość i wiek uczestników, 

− imię i wiek solenizanta 

17. Wszyscy uczestnicy przyjęcia są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszystkich Regulaminów obowiązujących w obiektach 

Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji. 

18. Rezerwując przyjęcie urodzinowe wyraża się zgodę na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem nr 19/2015 Dyrektora Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji z dnia 31.07.2015r. w sprawie zmiany regulaminów 

obowiązujących w obiektach Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji przy Alei Wojciecha Korfantego 18 w Zabrzu oraz przy Placu Krakowskim 10 w Zabrzu. 


