REGULAMIN
STUDIO 35 Karol Abramek
1. Każda osoba przebywająca na terenie Studio35 zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
2. W zajęciach może brać udział osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, może uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą jej
opiekuna prawnego.
3. Przed pierwszym skorzystaniem z usług Studio35 należy zwrócić się do pracowników w celu
uzyskania informacji związanych z prawidłowym i bezpiecznym wykonywaniem ćwiczeń oraz
korzystaniem z urządzeń.
4. Wstęp na zajęcia odbywa się wyłącznie po uprzednim okazaniu w recepcji Studio35 ważnego
karnetu.
5. Zakup karnetu jest równoznaczny z zawarciem umowy o korzystanie z usług Studio35 oraz
oświadczeniem, iż Klient zapoznał się z treścią regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstępowany osobom trzecim.
7. Ceny karnetów określone są w cenniku, który dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej
www.czarnarola.pl
Ceny nie zawierają ubezpieczenia NNW.
Płatności dokonuje się gotówką lub przelewem na konto bankowe.
8. W sytuacji zaplanowanego zamknięcia Studio35 Klienci zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez
zamieszczenie stosownych informacji w recepcji i na stronie internetowej www.czarnarola.pl
W takim wypadku ulega przedłużeniu ważność karnetu.
9. Na zajęciach grupowych istnieje limitowana liczba miejsc, w związku z czym obowiązuje
wcześniejsza rejestracja.
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie lub poprzez zakładkę „kontakt” na stronie internetowej
www.czarnarola.pl
- na zajęcia poranne: najpóźniej do godziny 21:00 dnia poprzedzającego,
- na zajęcia popołudniowe: najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
W przypadku, gdy Klient nie odwoła umówionego wcześniej treningu grupowego lub
indywidualnego z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, uważa się, że trening został
przeprowadzony.
10. Rozkład zajęć dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej www.czarnarola.pl
Studio35 zastrzega sobie prawo zmiany grafiku zajęć.
11. Klienci uczestniczący w zajęciach oświadczają, iż nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do
wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
Klienci zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia,
aktualnej kondycji fizycznej i samopoczucia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie wykonywania ćwiczeń Klient zobowiązany jest do
niezwłocznego zaprzestania wykonywania ćwiczeń i zgłoszenia tego faktu pracownikom Studio35.
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12. Klienci zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia grupowe i treningi indywidualne.
13. Przed wejściem do strefy fitness obowiązuje zmiana obuwia.
14. Klienci proszeni są o przynoszenie na zajęcia własnych ręczników.
15. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje ubiór sportowy.
16. Niedozwolone jest wnoszenie jedzenia na salę ćwiczeń.
17. W pomieszczeniach treningowych wolno używać wyłącznie zamykanych kubków (bidonów).
18. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w pomieszczeniach treningowych.
19. Klienci proszeni są o dbałość i poszanowanie sprzętu i wyposażenia Studio35 oraz pozostawienie po
sobie ładu i porządku.
Klienci zobowiązani są po zakończeniu ćwiczeń do odłożenia sprzętu w przeznaczonym do tego
miejscu.
Klienci zobowiązani są do odkażenia maty po odbytym treningu.
20. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez nich innym osobom
znajdującym się na terenie Studio35, a także za szkodę w mieniu Studio35.
21. Studio35 udostępnia Klientom zamykane na klucz szafki.
Kluczyki do szafek wydawane są po uprzednim pozostawieniu w recepcji karnetu.
W przypadku zagubienia kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 50 PLN.
22. Studio35 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klientów przechowywane na terenie Studio35.
23. Studio35 nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do Klientów.
24. W pomieszczeniach Studio35 obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania
i wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym,
w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
25. Studio35 zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych działań tj. wyproszenia z budynku lub
zerwania umowy, jeżeli osoba popełnia poważne lub powtarzające się naruszenia regulaminu lub
dopuszcza się innych niezgodnych z zasadami współżycia społecznego zachowań.
26. Klienci nie są upoważnieni do samodzielnego obsługiwania sprzętu RTV znajdującego się na terenie
Studio35.
27. Niedozwolone jest pozostawianie na terenie Studio35 jakichkolwiek materiałów reklamowych bez
wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem Studio35.
28. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych
przez siebie informacji w bazie danych Studio35, a Studio35 zobowiązuje się do nieudostępniania
tych danych osobom trzecim.
29. Niniejszy regulamin, a także jego zmiany podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści
w recepcji Studio35 oraz na stronie internetowej www.czarnarola.pl
30. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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