Regulamin sali fitness
REGULAMIN SALI FITNESS

1. Zajęcia fitness trwają zależnie od modułu od 45 do 60 minut.
2. Maksymalna liczebność grupy wynosi 12 osób.
3. Klub Zdrowie zapewnia uczestniczkom wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.
4. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 15 lat, wykupiły karnet miesięczny bądź
jednorazowe wejście.
5. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
6. O wszelkich problemach zdrowotnych, urazach, ciąży bądź złym samopoczuciu należy poinformować
instruktora przed zajęciami.
7. W klubie obowiązuje bezwzględnie zamienne obuwie sportowe.
8. Prosimy Klientki o przynoszenie własnych ręczników, w celu położenia ich na matach używanych
podczas zajęć.
9. Prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.
10. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora.
11. Do sterowania sprzętem oraz klimatyzacją uprawniony jest wyłącznie pracownik Klubu Zdrowie.
12. Karnet na zajęcia fitness ważny jest przez jeden miesiąc. Można dokonać szczegółowej rezerwacji
konkretnych terminów. Koszt karnetu rozliczany jest na podstawie obowiązującego cennika.
13. Prosimy Klientki Klubu Zdrowie o bezwzględne przestrzeganie terminów rezerwacji miejsc.
14. Stałe Klientki Klubu Zdrowie mają pierwszeństwo zapisu na kolejny miesiąc. Deklaracji finansowych
należy dokonać w ostatnim tygodniu poprzedzającego miesiąca. Od dnia 1 każdego miesiąca Klub
Zdrowie rozpoczyna sprzedaż wolnych miejsc nowym Klientkom, według kolejności zgłoszeń.
15. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby dokonujące zakupu karnetu miesięcznego.
16. Klientki posiadające miesięczny karnet na salę mają możliwość korzystania z siłowni przed lub po
zajęciach zorganizowanych tylko po uprzednim wykupieniu w recepcji dodatkowego, ulgowego wejścia
na siłownię. W ramach karnetu na zajęcia zorganizowane nie przysługuje bezpłatne wejście na
siłownię.
17. Klub Zdrowie nie zapewnia możliwości odrabiania opuszczonych zajęć. Odpracowanie
opuszczonych godzin jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności
personelowi Klub u Zdrowie, niepełnych grup i tylko w danym miesiącu. Informujemy, że nie ma
możliwości przenoszenia niewykorzystanych zajęć na kolejny miesiąc kalendarzowy.
18. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet lub niewykorzystane zajęcia.
19. Klub Zdrowie zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć, odwoływania ich w przypadku grupy
liczącej poniżej 3 osób.

20. Klientka wykupująca karnet lub jednorazowe wejście na zajęcia fitness akceptuje jednocześnie
postanowienia niniejszego regulaminu.

