REGULAMIN
KLUBU ESTETIC FITNESS
Dla Dzieci i ich Rodziców

Postanowienia ogólne
1. Członkiem Klubu może zostać osoba która ukończyła 18 lat lub osoba która
ukończyła 3 lata pod warunkiem pisemnej zgody od Rodzica, czy prawnego
Opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia
odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone.
2. Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby które posiadają kartę (karnet) lub które
wykupiły wejście jednorazowe, oraz osoby posiadające akceptowaną przez Estetic
Fitness kartę partnera ( np. MultiSport).
3. Karta (karnet) upoważnia do wejścia do klubu wyłącznie osobę wskazaną na tej karcie
(karnecie). Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się
kartą członkowską.
4. Klub zastrzega sobie prawo modyfikacji / zmiany swojej oferty.
5. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia z uprzednim
poinformowaniem o zmianie.
6. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub
zabiegów sanitarnych a także usunięcia awarii. O zamknięciach planowanych
Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części opłaty za
członkowstwo, o ile nie przekroczy łącznie 10 dni w roku.
7. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w szatni Klubu.
8. Członek Klubu, w tym przypadku Rodzic, czy Prawny Opiekun dziecka powinien
powiadomić Klub o zmianie swego numeru telefonu.
9. Estetic Fitness zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.

Na terenie Klubu
1. Nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających.
2. Obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.
3. Powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie klubu na uszkodzenie lub
zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny.
Odpowiedzialność Klubu oraz Klientów:
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach
oraz w innych pomieszczeniach Klubu.
2. Za zgubienie kluczyka od szafki obowiązuje opłata w wysokości 20 zł.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z
Klubu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia Klub do odstąpienia od
umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

Karnety
1. Karta ( karnet) klubu ww przypadku dzieci jest ważna/y 5 tygodni.
2. W przypadku każdej karty (karnetu) obowiązuje rezerwacja miejsc na zajęcia
fitness/taniec. Rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie, przez aplikację
mobilną przez facebook w wiadomości na profilu firmy oraz na adres E-mail recepcji.
3. W przypadku kart (karnetów), trzykrotna nieobecność bez odwołania rezerwacji na
zajęciach skutkuje zablokowaniem wejściówki na 7 dni i brakiem możliwości
rezerwacji w tym czasie.
4. Klub wydaje duplikaty zagubionych kart (karnetów) za opłatą 20 zł.

Fitness
1.
2.
3.
4.
5.

Na salach ćwiczeń obowiązuje strój sportowy i zmienione, czyste obuwie sportowe.
Podczas ćwiczeń na leżąco, czy siedząco należy używać ręcznika.
Każdy ćwiczy na własną odpowiedzialność.
Po skończeniu treningu ćwiczący powinien zostawić po sobie porządek.
W przypadku nieobecności na wybranych zajęciach grupowych bez wcześniejszego
zgłoszenia, osoba dokonująca rezerwacji traci możliwość odrobienia tych zajęć w
terminie późniejszym.

