REGULAMIN STUDIA PILATES POZNAŃ, KATARZYNA SAMOLEWSKA
Uczestnictwo w zajęciach jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
Wstępne postanowienia - uczestnictwo w zajęciach:
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Studia. Osoba niestosująca się do poniższych zasad może zostać
wyproszona z obiektu, bez możliwości powrotu.
2. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i
narkotyków. Nie można uczestniczyć w zajęciach będąc pod wpływem środków odurzających. Jeżeli uczestnik zajęć spożywa
lekarstwa na receptę, musi wcześniej powiadomić o tym fakcie prowadzącego zajęcia. W nielicznych przypadkach możemy
wymagać zaświadczenia o braku przeciwskazań do zajęć.
3. Przyniesione obuwie należy pozostawić w szafkach, znajdujących się przy recepcji.
4. Zajęcia grupowe są kierowane do osób bez przeciwskazań zdrowotnych. W pozostałych przypadkach prosimy o
skorzystanie z treningów indywidualnych, po uprzednim poinformowaniu o swoim stanie zdrowia. Prowadzący ma prawo
odmówić uczestnictwa w zajęciach osobie, co, do której ma podejrzenia o posiadaniu przeciwskazań do treningu.
5. W Studiu nie są prowadzone zajęcia dla małych dzieci i kobiet w ciąży.
6. Uczestnik odpowiada materialnie za szkody wyrządzone w pomieszczeniach Studia, bądź za zepsucie sprzętu do ćwiczeń.
7. Na zajęcia obowiązuje gładki strój, bez zamków, zapięć i zatrzasków, które mogą zniszczyć używany sprzęt. Z tego samego
powodu nie nosimy biżuterii oraz klamer i spinek do włosów. Prosimy rozważyć też założenie obcisłego ubioru, który
umożliwia prowadzącemu obserwowanie prawidłowego ułożenia podczas ćwiczeń.
8. Osoby ćwiczące na matach używają małych ręczników znajdujących się na sali ćwiczeń. Na koniec zajęć wrzucają zużyte
ręczniki do oznaczonego pojemnika.
9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do umycia sprzętu i ustawienia maszyn dla kolejnej osoby ćwiczącej.
10. Na salę ćwiczeń nie wolno wnosić żadnych rzeczy (plecaków, torebek, telefonów, portfeli, butelek z wodą itp.). Rzeczy
wartościowe prosimy pozostawić w domu, ewentualni złożyć w depozycie recepcji na czas trwania zajęć.
Zapisy na zajęcia:
1. Aktualny cennik i grafik zajęć znajduje się na stronie www.studiopilates.pl oraz w recepcji Studia.
2. Na treningi grupowe na matach nie obowiązują zapisy.
3. Uczestnik zainteresowany zajęciami pilatesu, jest zobowiązany do rozpoczęcia od jednego, bądź serii treningów
indywidualnych. W kolejnym etapie, po uzyskaniu zgody od prowadzącego, może przejść do zajęć grupowych pilatesu.
4. Wszystkie zajęcia muszą zostać opłacone z góry, na konto Studia.
5. Po zakupieniu odpowiedniego karnetu/pakietu należy dokonać rezerwacji terminów wszystkich zajęć, pod nr telefonu
605137785 bądź drogą mailową info@studiopilates.pl. Studio nie odpowiada na wiadomości SMS.
6. Potwierdzonych terminów zajęć grupowych nie można już odwołać. Studio nie zwraca pieniędzy za treningi
niewykorzystane w terminie 30 dni od zakupu bądź, na których Uczestnik był nieobecny.
7. Uczestnik ma prawo odwołać, bez utraty opłaty, jedynie zajęcia indywidualne. Obowiązuje 24-godzinna polityka odwołania
tychże zajęć.
Pozostałe postanowienia:
1. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w nagłych przypadkach choroby bądź uczestnictwa w szkoleniu osoby
prowadzącej. W takich wypadkach zostanie wydłużony termin ważności karnetu. Uczestnik, który nie wyraża na to zgody
może otrzymać zwrot za odwołane zajęcia.
2. Prowadzący zajęcia nie są lekarzami czy fizjoterapeutami, dlatego wszelkie wątpliwości natury medycznej Uczestnik
powinien kierować do swojego lekarza rodzinnego/specjalisty.
3. Uczestnik korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy KC.

