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                REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH – TRENINGACH AQUA FITNESS  2022 r.  
                DOKONANA ZA ZAJĘCIA WPŁATA ORAZ UDZIAŁ W NICH RÓWNOZNACZNY JEST ZE ZNAJOMOŚCIĄ  

                                                              I  AKCEPTACJĄ  PONIŻSZEGO REGULAMINU 

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach-treningach aqua fitness: 

1. Dokonanie we wskazanym terminie wpłaty za kolejny miesiąc zajęć (ostatni tydzień bieżącego miesiąca); 

    Jest to rezerwacja miejsca na kolejny miesiąc (deklaracja kontynuowania uczestnictwa u prowadzącego);  

2. Dokonanie odpowiedniej wpłaty na konto firmowe podane na stronie internetowej.  Istnieje możliwość wpłaty  

    gotówką, po uzgodnieniu z sekretarzem firmy. Brak opłaty za zajęcia w terminie, nie zapewnia miejsca na  

     następny miesiąc; 

3. Przestrzeganie dni i godzin zajęć, na które klient się zdeklarował.   

4. Przychodzenie na zajęcia co najmniej na 10 minut przed ich  rozpoczęciem. Wynika to z organizacji tj przyjęcie  

    dopłat, wczytanie kart, identyfikacja dokumentu tożsamości osoby. Dotyczy to w szczególności osób  

     posiadających karty:  Benefit Systems, Medicover, FitFlex, FitProfit;  

5. Stosowanie  się do  poleceń  instruktora prowadzącego  zajęcia.; 

6. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami i wskazaniami do udziału w zajęciach. Informacje te znajdują    

    się na stronie internetowej firmy. Można również otrzymać je do wglądu od prowadzącego zajęcia; 

7. Informowanie o przebytych chorobach lub trwających stanach zdrowotnych; 

8. Zapoznanie się i respektowanie  regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia; 

9. W przypadku osób po przebytych urazach, wypadkach, operacjach, kobiet w ciąży, seniorów-  

     należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w zajęciach; 

 

Informujemy, że: 

1. Wykupiony w drugim tygodniu miesiąca karnet liczony jest bez pomniejszania jej o niezrealizowane zajęcia.  

     Nie dotyczy to nowych klientów; 

2. Osoby posiadające w.w karty wpłacają na pierwszych zajęciach, (osobiście) kaucję zwrotną. Regulamin zał. 2 (  

     regulamin dla klientów z kartami; 

3. Istnieje możliwość przeniesienia lub odrabiania  zajęć w innym niż zarezerwowane (miejsce, godzina) tylko po  

    uprzednim mailowym ustaleniu z sekretarzem i otrzymanym potwierdzeniu;  

4. Zajęcia aqua fitness trwają 40-45 minut, w zależności od rodzaju treningu.  

Zabronione jest:  

1.Posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii w postaci długich kolczyków, zegarków, bransolet,  

   pierścionków i innych rzeczy, które mogłyby spowodować uszczerbek na zdrowiu innej osoby ćwiczącej; 

 2.Przychodzenie na zajęcia po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych oraz innych środków  

    powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej;           

3. Uczestniczenie w zajęciach w trakcie infekcji. 

 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za:  

 

1.Nieszczęśliwe wypadki na obiekcie; 

2.Wypadki wynikłe z braku informacji o stanie zdrowia uczestnika zajęć;  

3. Zaginione lub zniszczone mienie uczestników. 

  

 

http://www.academylife.pl/


2 

                                                                         www.academylife.pl 

 

Firma zastrzega sobie:  

 

1 Nie przyjęcie na zajęcia osoby, która nie wniosła opłaty za zajęcia wg. ustalonych zasad;  

2. Nie przyjęcie osoby, która ma widoczne oznaki infekcji skórnej lub wymienionej przez Ministerstwo Zdrowia  

    jako objawy grypy lub COVID; 

3. Nie przyjęcie na zajęcia osoby, która spóźniła się na rozpoczęte już zajęcia; 

4. Prawo do odwołania zajęć w przypadku małej ilości osób (mniej niż 5) lub  

    z przyczyn technicznych obiektu, na którym odbywają się zajęcia. Gwarantowany jest wówczas zwrot  

     gotówki. Za zgodą uczestnika firma może potraktować w/w wpłatę jak opłatę za takie same zajęcia  

     odbyte w innym terminie;  

5. Prawo do zmiany instruktora oraz likwidacji grup, w których zapisanych jest poniżej 8 osób. 
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