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Senioralia 2019 w Stacji Nowa Gdynia 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach 
 
 
 

1. VI Łódzkie Senioralia są projektem organizowanym przez Urząd Miasta Łodzi, w 
których udział bierze Stacja Nowa Gdynia 

2. VI Łódzkie Senioralia  odbywają się od 13 do 24 maja 2019r. włącznie. 
3. Zapisy na zajęcia w Stacji Nowa Gdynia objęte akcją będą dostępne od 6 maja 2019r. 
4. W ramach „Senioraliów w SNG”, osoby, które ukończyły 60 rok życia, mogą 

skorzystać NIEODPŁATNIE, lub ze zniżką 50% w stosunku do ceny standardowej dla 
zajęć dla seniorów w SNG z dedykowanych seniorom zajęć fitness i aquafitness 

5. Wykaz zajęcia na które obowiązuje wejście nieodpłatne oraz zajęcia objęte 50% 
zniżką są opublikowane w grafiku dostępnym na stronie i w informatorze 
przygotowanym przez Organizatora. 

6. W celu weryfikacji, aby wziąć udział w zajęciach, osoba zainteresowana udziałem w 
zajęciach: 

a. Powinna okazać dokument na podstawie którego możemy zweryfikować wiek 
uczestnika – np. Miejską Kartę Seniora, kartę członkowską SNG lub inny 
dokument tożsamości 

b. Nie musi posiadać karty członkowskiej 
c. Nie musi posiadać Miejskiej Karty Seniora (ale na tej podstawie możemy 

dokonać weryfikacji osoby) 
7. Aby skorzystać z promocji dana osoba powinna: 

a. Zarezerwować udział w zajęciach telefonicznie (numery telefonów do 
centrum sportu zostały podane w informatorze oraz są dostępne na stronie 
Stacji Nowa Gdynia) 

b. Zarezerwować udział w zajęciach osobiście 
8. Jeden uczestnik w ramach zajęć będących w ofercie Senioraliów, może zapisać się na 

różne zajęcia w ramach przysługujących wejść nieodpłatnych lub z 50% zniżką, nie 
może natomiast dwa razy skorzystać z tego samego typu zajęć na zasadach 
promocyjnych. Dla przykładu – osoba X może skorzystać z zajęć Zdrowy kręgosłup 
oraz Treningu Obwodowego, natomiast nie może skorzystać dwa razy z Treningu 
Owodowego na zasadach promocyjnych. 

9. Na każde zajęcia obowiązuje określony limit uczestników dostępny w recepcji. 
10. Na każde zajęcia należy przyjść z odpowiednim wyprzedzeniem. Po rozpoczęciu zajęć, 

osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę ćwiczeń, pomimo posiadania 
wcześniejszej rezerwacji. 

11. Każdej osobę, która przyjdzie na zajęcia w ramach Senioraliów, a nie jest jeszcze 
członkiem SNG, przysługuje możliwości zakupu karty członkowskiej SNG w cenie 1 
zł/rok 


