REGULAMIN KLUBU “ELEKTRA FIT”
1. Kupując karnet oświadczasz,że Twój stan zdrowia pozwala Ci korzystać ze wszystkich
zajęć fitness oraz urządzeń jakie znajdują sie w klubie “Elektra Fit”.
2. Karnet jest umowa terminową,zawieraną na czas określony,po upływie miesiąca od daty
zakupu np.(1-07-2013 do 01-08-2013) karnet traci ważność.
3. W przypadku stwierdzenia,że karnet stracił ważność lub pracownik stwierdził,że Klient
sam dokonał zmian w karnecie klubu “Elektra Fit” ma prawo zatrzymać karnet. Dotyczy
to także sytuacji, w której karnet został wykorzystany.
4. Istnieje możliwość przedłużenia karnetu tylko w wyjątkowych okolicznościach tj. choroba.
5. Święta,urlopy oraz dni wolne nie są podstawą do przedłużenia karnetu.
6. Wszystkie zajęcia trwają(nie dot. jogi) maksymalnie 55 minut.
7. Zajęcia grupowe odbywają się przy minimum 5 osobach.
8. Jeśli w zajęciach nie uczestniczy minimum 5 osób,klub “Elektra Fit” nie ponosi za to
odpowiedzialności i Klient nie ma prawa do przedłużenia karnetu.
9. Karnet jest dokumentem, a więc wszelkie nanoszenie poprawek jest niedozwolone.
10. Za rzeczy pozostawione w szatni klub “Elektra Fit” nie odpowiada.
11. Zajęcia grupowe są ustalone o konkretnych godzinach , a więc nie spóźniaj się. Zabieraj
ze Sobą ręcznik i czyste zmienne obuwie.
12. W pierwszej kolejności na salę wpuszczani są Klienci,którzy wpisali się na listę. W
przeciwnym wypadku trzeba poczekać na wolne miejsce. Jeżeli brakuje wolnego miejsca
dla Klienta ,który nie zapisał się wcześniej na zajęcia , klub “Elektra Fit” nie ponosi za to
odpowiedzialności.
13. W trosce o naszych Klientów prosimy o dokonywanie wcześniejszej rezerwacji na listę.
Pierwszeństwo mają osoby z karnetami.
14. W przypadku spóźnienia przekraczającego 5 minut klub “Elektra Fit” nie gwarantuje
miejsca w grupie.
15. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać telefonicznie minimum
2 godziny wcześniej. W przeciwnym razie nie zgłoszenie będzie wykreślane z karnetu.
16. W przypadku , kiedy zajęcia się nie odbywają, ponieważ nie ma 5 osób,klub”Elektra Fit”
nie ponosi odpowiedzialności za osoby,które przyszły bez wcześniejszej rezerwacji.
17. Klub “Elektra Fit” prosi o przemyślany zakup karnetu,ponieważ nie przyjmujemy
zwrotów oraz nie wydajemy duplikatów zagubionych karnetów.
18. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażasz zgodę na umieszczenie
podanych przez siebie informacji w bazie klientów “Elektra Fit”.
19. Klub “Elektra Fit” zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom lub
podmiotom.
20. Kupując karnet oświadczasz,że zapoznałaś/eś się z treścią regulaminu “Elektra Fit”.
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