Regulamin klubu Gracja Lady Fitness
1. Klub jest otwarty w godzinach 9:00- 13:00 oraz 16:00-21:30 (poniedziałek-piątek), a
także 10:00-13:00(sobota).
2. Członkinią Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać
Członkinią Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
3. Na WSZYSTKIE zajęcia należy się ZAPISYWAĆ i wykreślać, jeśli nie może się z
nich skorzystać: do godziny 13:00 (zajęcia popołudniowe) lub do godziny 21:00 dnia
poprzedniego(zajęcia przedpołudniowe).

4. Konsekwencją niepojawienia się na zajęciach i ich nieodwołania zgodnie z punktem 2.
jest pobrane wejście tak, jakby Klientka na danych zajęciach była lub w przypadku
karnetu full – skrócenie go o jeden dzień, lub – w przypadku zewnętrznych pakietów
sportowych (OK SYSTEM, MULITSPORT etc.) – tygodniowa blokada na ten typ
zajęć, których się nie odwołało.
5. Wszystkie karnety ważne są 28 dni od daty zakupu i jest to termin nieprzekraczalny.

6. Zajęcia, na których liczba zapisanych jest mniejsza niż 6 mogą zostać odwołane, co
nie ma wpływu na termin ważności karnetu.
7. Na zajęciach obowiązuje zakaz żucia gumy.

8. Obowiązuje zmiana obuwia na czyste, sportowe, dostosowane do danego typu zajęć.
Klientka, która nie zmieni obuwia na czyste może zostać wyproszona z zajęć lub, w
przypadku trampolin i rowerów, pociągnięta do odpowiedzialności finansowej za
świadomie niszczenie sprzętu.
9. Każda korzystająca z usług klubu Klientka winna bezwzględnie stosować się do
wszystkich wskazówek Instruktorów.

10. Wszelkie kontuzje, problemy zdrowotne i przeciwwskazania powinny być zgłaszane
Instruktorom; ponadto każda Klientka wykupująca karnet oświadcza, że zna swój
stan zdrowia i możliwości oraz ćwiczy dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
11. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z
telefonów komórkowych w sali, w której aktualnie odbywają się zajęcia.

12. Klientka ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie
pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu, jest również zobligowana do
zostawienia po sobie ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

13. Na zajęcia należy stawiać się punktualnie (w przypadku zajęć o wysokiej frekwencji
minimum 10 min. wcześniej), zaś osoby spóźnione mogą zostać niewpuszczone ze
względu na niebezpieczeństwo kontuzji związane z nieuczestniczeniem w rozgrzewce.

14. Wszelki sprzęt służący poprawie jakości zajęć (nagłośnienie, kaloryfery, okna,
wiatraki, klimatyzacja etc.) jest wykorzystywany wyłącznie przez Instruktora
prowadzącego dane zajęcia i od jego decyzji zależy, w jaki sposób zostanie
wykorzystany.
15. Każda Klientka na czas zajęć otrzymuje kluczyk do szafki, w której powinna
chować wszystkie cenne dla niej rzeczy (w tym także obuwie, kurtkę, telefon). Po
zakończonych ćwiczeniach Klientka zobowiązana jest oddać ów kluczyk; w
przypadku jego zagubienia ponosi koszta związane z wymianą zamka w danej
szafce.
16. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone
pracownikom Klubu.
17. W klubie obowiązuje zachowanie zgodne z obecnymi normami kultury i relacje
oparte na wzajemnym szacunku, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
18. Klientka podpisująca Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz numer telefonu (w celach związanych
z uczestnictwem w danych zajęciach), zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych.
19. Na terenie klubu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz
stosowania wszelkich środków psychoaktywnych.

Imię i nazwisko (czytelnie)……………………………………………………………………...

Numer telefonu………………………………………………………………………

Data………………..

Podpis………………………………………………………

