REGULAMIN ZABIEGÓW KRIOTERAPII
1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji i organizacji zabiegów krioterapii w
obiekcie Park Wodny Redzikowo.
2. Organizatorem zabiegów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk sp. z o.o.,
Redzikowo 16b, 76-200 Słupsk zarządzający obiektem Park Wodny Redzikowo.
3. Słownik użytych pojęć:
• Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o.
• Miejsce realizacji – Park Wodny Redzikowo,
• Uczestnik - osoba uczestnicząca w zabiegach krioterapii,
• Sesja – seria 10 zabiegów.
4. Sesja zabiegów krioterapii odbywa się zazwyczaj 1-2 razy w miesiącu. Warunkiem
koniecznym do rozpoczęcia sesji jest zebranie grupy minimum 40 uczestników.
5. Zgłoszenia Uczestników przyjmowane są w recepcji strefy ODNOWA telefonicznie lub
wiadomością sms pod nr. tel. 883 355 131 albo osobiście. Pod wskazanym numerem
można również uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania dot. zabiegów (w godzinach
pracy strefy).
6. Warunkiem umieszczenia Uczestnika na liście jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł,
który po zakwalifikowaniu się do zabiegu jest odejmowany z ogólnej należności za
Sesję.
7. Koszt całej Sesji wynosi 450 zł. Płatność za Sesję musi nastąpić przed lub najpóźniej
dniu jej rozpoczęcia.
8. Posiadacze MULTIKARNETÓW USŁUG korzystają z Sesji w ramach zgromadzonych na
karcie środków.
9. Istnieje możliwość zakupu pojedynczego wejścia na zabieg krioterapii – wówczas koszt
zabiegu wynosi 50 zł plus jednorazowy koszt kwalifikacji lekarskiej w wysokości 60 zł.
10. Zasady płatności. Rachunek do wpłat:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk
nr rachunku: 07 9315 0004 0050 4667 2000 0010,
przy czym przy płatności zadatku w tytule przelewu należy umieścić treść:
zadatek: sesja krioterapii w dniach ………,
a przy płatności za całą sesję:
wpłata: sesja krioterapii w dniach………
Wpłaty można dokonać również osobiście gotówką lub kartą w recepcji strefy Odnowa.
W przypadku braku poprawnie wpisanego tytułu przelewu wykonawca usługi
przyjmuje, że wpłata dotyczy najbliższego terminu sesji.

11. W cenę Sesji wliczona jest opłata za badanie lekarskie tzw. kwalifikację. Kwalifikacja
jest obowiązkowa ze względu na medyczny charakter zabiegu i wykonywana jest
każdorazowo przed rozpoczęciem sesji.
12. Osoby, które nie zakwalifikowały się do sesji otrzymują zwrot wpłaconego zadatku
pomniejszony o koszt kwalifikacji w wysokości 60 zł. Zwrot rozliczony zostanie w tej
samej formie jak zakup. W przypadku zakupu pojedynczego zabiegu zwrot wpłaty za
kwalifikację nie przysługuje.
13. Zadatek na poczet najbliższej Sesji przepada, gdy wpłacający nie stawi się na
kwalifikacji lub na Sesji w dniu jej rozpoczęcia lub nie wpłaci całości należności za sesję
w dniu jej rozpoczęcia.
14. Nie wykorzystanie w całości 10 zabiegów ze względu na czynniki niezależne od
Organizatora nie upoważnia Uczestnika do jakichkolwiek roszczeń, czy zwrotu
pobranej opłaty.
15. Nieobecność Uczestnika w jakimkolwiek dniu Sesji nie uprawnia go do żądania zwrotu
kosztu niewykorzystanego zabiegu.
16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Sesja wykonywana jest w cyklu ciągłym
(najczęściej od poniedziałku do piątku) poza weekendami i dniami świątecznymi.
17. Nie ma możliwości przerwania Sesji i wykorzystania pozostałej części zabiegów w
innym terminie. Przerwanie sesji w którymkolwiek dniu cyklu nie upoważnia
Uczestnika do wykorzystania reszty zabiegów w innym terminie.
18. Przystępując do sesji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami i
zaleceniami dot. przygotowania i zachowania podczas Sesji zawartych w niniejszym
regulaminie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022r.
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