
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO 
FitPark Park Wodny 

I. ZASADY OGÓLNE: 

1. Klub FitPark Park Wodny (dalej jako: „Klub”) zapewnia swoim Klientom możliwość korzystania ze stołu 
do tenisa stołowego (najmu stołu ze sprzętem) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Podmiotem zarządzającym Klubem oraz Administratorem danych osobowych Klientów Klubu jest 
Spółka Park Wodny w Krakowie SA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 
Kraków, KRS: 0000299207, NIP: 945-19-58-299 

3. Użytkownicy stołu do tenisa stołowego mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
Regulaminu Parku Wodnego w Krakowie oraz Regulaminu Klubu. 

4. Korzystanie ze stołu do tenisa stołowego możliwe jest w godzinach otwarcia Klubu, w wybranych 
terminach, kiedy w sali dedykowanej tej aktywności nie odbywają się treningi grupowe. Klub nie 
gwarantuje dostępności usługi. 

5. Korzystanie ze stołu do tenisa stołowego (najem) jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
Odpłatność dokonywana jest online na stronie internetowej Klubu FitPark 
(www.ParkWodny.pl/FitPark/kup-karnet) przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Opłata jest 
jednocześnie rezerwacją wybranego terminu.  

6. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zakupu 
w formie elektronicznej (kod QR), które należy okazać pracownikowi recepcji Klubu.  

7. W opłatę wliczone jest korzystanie ze stołu wraz ze sprzętem do gry (rakietki i piłeczki). Sprzęt do gry 
w tenisa stołowego zostanie udostępniony przez trenera dyżurnego. 

8. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z usługi wyłącznie pod opieką osoby 
pełnoletniej. 

9. Na sali mogą przebywać wyłącznie osoby grające w tenisa stołowego (max 2 osoby w ramach jednej 
opłaconej sesji). Jeśli graczami są wyłącznie osoby niepełnoletnie, na sali może przebywać również 
dodatkowo pełnoletni opiekun. 

II. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW: 

1. Na sali do gry w tenisa stołowego obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (czyste, zamienne). 
Torby, plecaki, itp. należy pozostawić w szatni. 

2. W ramach opłaconej usługi najmu stołu do tenisa stołowego, użytkownicy mają prawo korzystać 
jedynie z tej usługi, bez prawa używania innych urządzeń lub sprzętów znajdujących się w sali. 

3. Użytkownicy mają obowiązek korzystać ze stołu do tenisa stołowego wyłącznie zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4. Użytkownicy mają obowiązek zachowania czystości i porządku na terenie Klubu. 
5. O wszystkich uszkodzeniach stołu do tenisa stołowego, sprzętu do gry bądź innego wyposażenia sali, 

użytkownicy powinni natychmiast zawiadomić obsługę obiektu.  

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osoby naruszające porządek lub postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać wyproszone z 
terenu Klubu oraz obiektu Parku Wodnego. 

2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Klubu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody. 

3. Osoby korzystają z usługi opisanej w niniejszym Regulaminie na własną odpowiedzialność (najem). 
4. Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE(RODO), Park Wodny udostępnia Klientom Klubu swoją politykę prywatności w 
wersji drukowanej w Recepcji Klubu, w Informacji hali basenowej oraz na www.parkwodny/fitpark.  

5. Procedura rozpatrywania reklamacji dla klientów indywidualnych (Konsumentów) dostępna jest w 
Recepcji Klubu. 

http://www.parkwodny/fitpark

