
 

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH “SPRÓBUJ CURLINGU”  
W CURLING ŁÓDŹ 

Definicje: 

Regulamin – niniejszy regulamin udziału w zajęciach “Spróbuj Curlingu” w “Curling Łódź”. 
Curling Łódź – hala curlingowa Curling Łódź, ul. Śnieżna 10, 92-103 Łódź. 
Strona internetowa - strona internetowa www.curlinglodz.pl 
Bilety – bilety na zajęcia “Spróbuj Curlingu” do Curling Łódź przedstawione w ofercie Curling Łódź dostępne w systemie 
sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej. 
Zajęcia - zajęcia “Spróbuj Curlingu” do Curling Łódź przedstawione w ofercie Curling Łódź 
Kupujący – osoba , która dokonała zakupu Biletu. 
  

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień Regulaminu 
Obiektu Curling Łódź. 

2. W Zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają Bilety. Koszt Biletu dla 1 osoby wynosi 50 zł. 
3. Bilety można zakupić w recepcji Curling Łódź lub on-line na Stronie internetowej. 
4. Zakup Biletu on-line możliwy jest na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem danych Zajęć. Po tym terminie, 

Bilety, o ile na Zajęcia pozostały jeszcze dostępne miejsca, można zakupić w recepcji obiektu Curling Łódź. 
5. Zajęcia trwają 90 min. 
6. Zajęcia prowadzone są przez instruktora. 
7. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. 
8. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do zmiany butów na przyniesione przez siebie czyste obuwie. Buty należy 

zmienić w szatni, bezpośrednio przed wejściem na lodowisko. 
9. Podczas Zajęć uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i postępowania zgodnie z przyjętymi 

zasadami bezpieczeństwa i poleceniami instruktora. 
10. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i ściśle wg wskazań 

instruktora. 
11. Uczestnicy są zobowiązani do przyjścia na Zajęcia punktualnie. Uczestnicy powinni się zjawić się w recepcji 

Curling Łódź minimum 5 minut przed rozpoczęciem Zajęć i dopełnić formalności. Osoby spóźnione nie będą 
mogły uczestniczyć w Zajęciach. 

12. Instruktor ma prawo nie dopuścić klienta do uczestnictwa w Zajęciach jeśli spóźnił się on powyżej 5 minut. 
13. W Zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 8 lat, bez przeciwwskazań lekarskich. Dzieci do lat 13 

mogą uczestniczyć w Zajęciach jedynie pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna prawnego (osoba sprawująca 
opiekę nad dzieckiem musi znajdować się na terenie Curling Łódź, nie jest jednak zobowiązana do 
jednoczesnego udziału w Zajęciach wraz z dzieckiem) lub po dostarczeniu obsłudze Curling Łódź pisemnej 
zgody rodzica/opiekuna prawnego. Formularz zgody można wypełnić w recepcji lub pobrać ze strony: http://
www.curlinglodz.pl/files/files/shares/zgoda_opiekuna.pdf 

14. Osoby z chorobami przewlekłymi powinny, przed podjęciem Zajęć, skonsultować się z instruktorem, a w razie 
potrzeby również z lekarzem. 

15. Grupy, w których prowadzone są zajęcia liczą od 4 do 16 osób. W przypadku, gdy liczebność uczestników grupy 
spadnie poniżej 4 osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć i zaproponowania Kupującemu 
udziału w Zajęciach w innym terminie lub zwrotu ceny Biletu. 

16. Bilet uprawnia do uczestnictwa w Zajęciach w określonym dniu i o określonej godzinie. Bilety nie podlegają 
wymianie na bilety na inny termin niż zostały zakupione. 

17. Curling Łódź dopuszcza możliwość zwrotu ceny Biletu na Zajęcia zakupionego w recepcji Curling Łódź w 
przypadku rezygnacji Kupującego z uczestnictwa w Zajęciach w uzasadnionych okolicznościach (choroba, 
zdarzenia losowe). Z opisanej wyżej możliwości kupujący może skorzystać tylko i wyłącznie conajmniej na 36 
godzin przed rozpoczęciem Zajęć na które został zakupiony Bilet. Po tym czasie zwrot nie jest możliwy. Celem 
otrzymania zwrotu należy zgłosić się do recepcji Curling Łódź oraz podać pracownikowi Curling Łódź numer 
identyfikatora transakcji zakupionego Biletu. Zwrot dokonywany jest w formie zwrotu gotówki. 

18. Terminy zajęć dostępne są na stronie www.curlinglodz.pl. 
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