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1. Pierwszeństwo udziału w zajęciach aqua fitness mają klienci, którzy obligują obecność  

     w wybranym dniu/dniach przez minimum miesiąc. 

2. Udział w pojedynczych treningach jest możliwy wyłącznie w chwili posiadania wolnego  

     miejsca.  

3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym -  

     sms lub mailowym z sekretariatem firmy i uzyskaniem potwierdzającej zgody. 

4. Za udział w zajęciach aqua fitness pobierana jest kaucja zwrotna.  

     Osoba przychodząca na zajęcia 1x w tygodniu wpłaca kaucję w wysokości 50zł!!!  

     przy udziale 2x w tygodniu kaucja wynosi  80zł. Wpłata kaucji daje gwarancję miejsca  

     bez konieczności każdorazowego zapisywania się na zajęcia. Kaucje wpłacamy  

     u prowadzących przed zajęciami. 

5.  W chwili nieobecności w wybranym prze klienta dniu z wpłaconej kaucji pobierana jest  

      kwota 20zł 

6. Klient decydujący się na udział w zajęciach, zobowiązany jest każdorazowo  

    do dopłaty za zajęcia. Wysokość dopłaty  wynosi 5 zł.      

7. Klient zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości oraz odbicia karty przed  

     każdymi zajęciami. Nie okazanie dowodu tożsamości spowoduje, brak możliwości  

     realizacji usługi.  

8. Nie dopuszczalne jest zarejestrowanie przez klienta wizyty i nie wzięcie udziału  

      w zajęciach. W chwili takiego zajścia, wizyta klienta zostanie wycofana.  

9. Klienci zobowiązani są do przyjścia na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Instruktor ma  

    prawo nie wpuścić na zajęcia klienta, który przyszedł na nie w chwili ich rozpoczęcia.   

    Wynika to z konieczności prowadzenia zajęć, a nie zajmowania się z sczytaniem   

    i sprawdzaniem dokumentów tożsamości. W ww. sytuacji nastąpi  potrącenie z kaucji  

    klienta ustalonej w pkt. 5 kwoty.  

10. Wpłacone kaucje przechodzą na kolejny miesiąc. W chwili gdy w utraty w wyniku  

     nieobecności odpowiedniej kwoty  uzupełnienia jej należy dokonać z początkiem  

     kolejnego  miesiąca. 

11. Każdy klient ma prawo do odrobienia zajęć w innym terminie niż ten,  na który jest  

     zapisany. Może to nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem.  

12. W przypadku nieoczekiwanego zdarzenia (dłuższa choroba, służbowy wyjazd itp.)  

      i poinformowaniu o tym fakcie sekretariat firmy (wcześniej lub zaraz po jego zaistnieniu)  

      klient nie straci kwot z kaucji.  

 

Nieobecności muszą zostać zgłoszone mailowo aquafit.wroc@gmail.com lub sms na numer  

795 173 115 wpisując swoje dane, termin i  miejsce zajęć. 
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