
Drodzy Klienci. 

Regulamin został stworzony dla Waszego dobra, ze szczególnym

uwzględnieniem Waszego zdrowia, komfortu oraz bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do zajęć proszę o zapoznanie się z Regulaminem.

1. Rozpoczęcie korzystania z usług Studia możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z

obowiązującym  w  Studiu  Regulaminem  oraz  po  podpisaniu  stosownego

oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału   w zajęciach ruchowych.

2. W zajęciach  mogą  brać  udział  wyłącznie  osoby  zdrowe,  które  posiadają  ważny

karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach. W przypadku

wątpliwości  instruktora co do stanu zdrowia Klienta może on zalecić konsultacje

lekarską.

3. Klient powinien zgłaszać instruktorowi przed zajęciami wszystkie dolegliwości czy

problemy zdrowotne.

4. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

5. Klient oraz instruktor powinien stawić się punktualnie na umówiony trening oraz

zajęcia grupowe.

6. Zajęcia trwają 55 minut.

7. Karnet Klienta jest imienny i  może korzystać z niego wyłącznie wskazany na nim

właściciel. Karnet ważny jest  jeden miesiąc od daty zakupu. Przez miesiąc uważa

się  okres  30  dni  od  dnia  zakupu.  Po  tym  okresie  karnet  traci  ważność,  a

niewykorzystane wejścia przepadają.

8. Każdy uczestnik zajęć grupowych, po wykupieniu karnetu, ma przydzielone swoje

stałe  miejsce  w  grupie  oraz  określony  dzień  lub  dni  tygodnia  oraz  godzinę

uczestnictwa w zajęciach.

9. Odpłatność za karnet należy uiszczać  z góry najpóźniej w ostatnim dniu ważności

poprzedniego  karnetu  na  kolejną  wybraną  ilość  wejść.  Brak  zakupu nowego

karnetu  w  ostatnim  dniu  ważności  poprzedniego,  oznacza  rezygnację

uczestnika z udziału w dalszych zajęciach grupowych.



10.W  przypadku  dłuższych  nieobecności  wynikłych  z  udokumentowanych  przyczyn

zdrowotnych, istnieje możliwość przeniesienia opłaconych wcześniej zajęć na termin

późniejszy po uzgodnieniu tego z właścicielką Studia.

11.W przypadku niemożliwości  skorzystania  z  pojedynczych  zajęć  w swojej  grupie,

istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, po wcześniejszym ustaleniu dnia i

godziny z instruktorem, ale  tylko w okresie ważności karnetu.

12.Nieobecność  na  zajęciach  grupowych  trzeba  odwołać   z  12-godzinnym

wyprzedzeniem.  Zasada ta  daje   możliwość  na  wykorzystanie  miejsca  w grupie

osobom z listy rezerwowej oraz osobom chcącym sobie odrobić zajęcia.

13.W przypadku  indywidualnego  treningu personalnego  Klient  jest  zobowiązany  do

poinformowania  instruktora    o  odwołaniu   treningu  w czasie  dłuższym niż  24

godziny  przed umówionym terminem.  Niezgłoszenie  swojej  nieobecności  w

ciągu 24 godzin przed spotkaniem uznaje się jako wykorzystany trening.

W przypadku kiedy indywidualny trening pilates zostaje odwołany z winy instruktora

w czasie krótszym niż 24 godziny przed umówionym terminem, klient otrzymuje

trening personalny gratis.

14.Dla komfortu i zachowania wysokiej jakości zajęć  liczba miejsc na zajęcia grupowe

jest  ograniczona.  Rezerwacja  miejsc  jest  konieczna.  Rezerwacji  można

dokonać telefonicznie, SMSem lub mailowo przez stronę Studia. 

15.Informacje  o  przerwach  w  zajęciach  Studia  podawane  są  z  miesięcznym

wyprzedzeniem, by umożliwić uczestnikom wykupienie odpowiedniego karnetu.  W

przypadku  przerwy  wynikłej  ze  zdarzeń  losowych  instruktora,  zajęcia  zostaną

przeprowadzone w innym terminie lub karnet zostanie przedłużony.

16.W Studiu poruszamy się w zmiennym obuwiu. Na zajęciach pilates i  stretchingu

ćwiczymy na boso lub  w skarpetkach. Obuwie zewnętrzne ściągamy przy wejściu

do Studia i zostawiamy w specjalnych szafkach lub w szatni. 

17. Swoje rzeczy pozostawiamy w szafkach w szatni. Każda szafka zaopatrzona jest w

kluczyk. Proszę nie zabierać kluczyków do domu. 

18.Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.


