Regulamin Fitness Klubu Slim & Fun

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Fitness Klubie Slim & Fun jest akceptacja wszystkich
punktów niniejszego regulaminu.

2. W zajęciach oferowanych przez Fitness Klub Slim & Fun mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły
16 lat i nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń. Fitness Klub Slim & Fun nie odpowiada za
kontuzje powstałe w wyniku ćwiczeń w siłowni oraz podczas prowadzonych zajęć grupowych.

3. Zapisu na zajęcia, siłownię lub oferowane zabiegi można dokonać osobiście w recepcji, telefonicznie
lub przy użyciu formularza na stronie www.slim-fun.pl.

4. Korzystanie z siłowni lub uczestnictwo w oferowanych zajęciach możliwe jest jedynie po opłaceniu
jednorazowego wejścia lub po wykupieniu określonego karnetu. Należną kwotę należy uiścić przed
rozpoczęciem zajęć, zgodnie z cennikiem prezentowanym na stronie www.slim-fun.pl.
Odstępstwo od niniejszego punktu stanowi zapis w punkcie 5.

5. Fitness Klub Slim & Fun honoruje karty MultiSport, FitProfit i OKSystem. Z zasadami ich działania
należy zapoznać się przed przystąpieniem do zajęć.

6. Karnet open oraz karnet na określoną liczbę wejść ważny jest przez miesiąc kalendarzowy od dnia
zakupu (przykładowo: karnet zakupiony 15.01.2016r. wygasa z dniem 14.02.2016r.).

7. Zajęcia w Klubie odbywają się zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie www.slim-fun.pl.
Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć lub rozwiązania grupy treningowej, o czym
zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie, mailowo lub osobiście osoby zapisane na
dane zajęcia.

8. W przypadku rozwiązania grupy treningowej Fitness Klub Slim & Fun zaproponuje alternatywne
zajęcia.

9. Nieusprawiedliwiona nieobecność na wybranych wcześniej zajęciach lub zabiegach wiąże się z
utratą danego wejścia i miejsca w danej grupie treningowej. W wyjątkowych przypadkach (wypadki
losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) istnieje możliwość zamrożenia karnetu lub
wykupionej usługi na okres niedyspozycji.

10. Klientka może odwołać, bądź przełożyć wybrane zajęcia lub zabieg tylko jeden raz w okresie
ważności karnetu. O planowanej nieobecności należy poinformować pracownika klubu Slim & Fun co
najmniej na 2 godziny przed zajęciami oraz 24 godziny przed zabiegiem. W innym przypadku udział
w zajęciach lub zabiegu przepada i nie ma możliwości przełożenia go na inny termin.

11. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje
osobom, które zapisały się do grupy treningowej. Osoba posiadająca karnet na dane zajęcia ma
zagwarantowane prawo uczestnictwa, pod warunkiem punktualnego przybycia. Na zajęcia lub zabieg
należy stawić się co najmniej 10 minut przed ich rozpoczęciem. W innym przypadku Fitness Klub Slim &
Fun zastrzega sobie możliwość wykorzystania miejsca na zajęciach czy zabiegu.

12. Fitness Klub Slim & Fun zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzenia zajęć, jeśli liczba osób
obecnych
w momencie ich planowanego rozpoczęcia jest mniejsza od czterech. Odwołane przez Klub zajęcia nie
przepadają a ich odrobienie możliwe jest w najbliższym możliwym terminie.

13. Karnet na kolejny okres należy wykupić w dniu wykorzystania ostatniego wejścia. Po tym terminie
Fitness Klub Slim & Fun nie gwarantuje miejsca w tej samej grupie treningowej.

14. Wejście na siłownię i salę ćwiczeń możliwe jest jedynie po zmianie obuwia. Niezastosowanie się do
niniejszego punktu regulaminu będzie równoznaczne z pobraniem opłaty w wysokości 50 PLN.

15. Klientki korzystające z siłowni lub z sali ćwiczeń zobowiązane są do posiadania własnego ręcznika.
16. Na czas korzystania z oferowanych usług Fitness Klub Slim & Fun zapewnia szatnię i znajdujące się w
niej, zamykane na klucz, szafki. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub szafkach Fitness Klub
Slim & Fun nie odpowiada. Zagubienie klucza do szafki będzie równoznaczne z pobraniem opłaty w
wysokości 30 PLN.

