Regulamin Zajęć Fitness
1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do
zaleceń i wskazówek personelu Klubu, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych.
2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego, Członek Klubu zobowiązany jest do
korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.
3. Każdy klubowicz przed wejściem na salę fitness zobowiązany jest do zmiany obuwia na czyste.
4.

Zapisu na zajęcia można dokonać korzystając z aplikacji Fitssey. Przy braku możliwości skorzystania
z elektronicznej rejestracji, rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 721 118
113.

5. W panelu aplikacji znajduje się aktualny terminarz zajęć. Rezerwacji na zajęcia można dokonać z
maksymalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem.
6. Poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka w terminarzu, użytkownik dokonuje rezerwacji na wybrane
zajęcia. Pod terminarzem znajduje się adnotacja dotycząca ilości wolnych miejsc na zajęcia wraz z
informacją, na którą listę użytkownik może zostać zapisany – główną czy rezerwową.
7. Maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach to 24. Z wyjątkiem:
FBW 6 miejsc,
Art Pump 19 miejsc.
8. Każdy ma możliwość zapisania się na maksymalnie 2 zajęcia danego dnia. Chyba, że pracownik
recepcji w wyjątkowych sytuacjach zdecyduje inaczej.
9. Jeśli klubowicz nie potwierdzi obecności na zajęciach do godziny 16:00 danego dnia, zostaje
automatycznie skreślony z listy. Pierwsza osoba z listy rezerwowej zajmuje miejsce osoby skreślonej.
10. Art Fitness zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych
na te zajęcia Członków Klubu, jest mniejsza niż pięć osób.
11. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej 2 godziny przed
rozpoczęciem zajęć. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie
oraz przez aplikację mobilną fitssey na koncie klienta .
12. Nieobecność Członka Klubu na zajęciach grupowych, mimo zarezerwowania miejsca bez
wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na
zajęcia grupowe przez 7 dni, od dnia wprowadzenia blokady.
13. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w
zajęciach.

14. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca (w
tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują
się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu wraz z osobą prowadzącą zajęcia
fitness.
15. W przypadku wątpliwości Instruktora zajęć grupowych, co do zgodności ilości osób na sali zajęć
grupowych z ilością osób, które dokonały rezerwacji na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do
pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z
jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.
16. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed
rozpoczęciem zajęć grupowych, do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.
17. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć
grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach
zdrowotnych.
18. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
19. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie
personel Klubu.

Wiesz że nie przyjdziesz na zajęcia, odwołaj je!
Daj możliwość skorzystania z zajęć komuś innemu!

Podpis klubowicza

