REGULAMIN
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów salonu New Body Line
§1
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego oraz innych
rozporządzeń obowiązujących na terenie Salonu.
§2
Korzystający z usług Salonu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub
karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się
z regulaminem Salonu, podpisanie karty przeciwwskazań i formularzu (oświadczenia) oraz
uiszczenia opłaty. W przypadku zagubienia karnetu, traci on ważność.
§3
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest
honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny
termin. Udostępnianie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie
skutkować utratą karnetu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.
§4
Dopuszczalne spóźnienie to 10 minut – po tym czasie trening przepada, wejście zostaje pobrane.
§5
TERMIN ĆWICZEŃ UZGODNIONY – NIEODWOŁANY MIN. 24H WCZEŚNIEJ
PRZEPADA, A WAŻNOŚĆ KARNETU VIP ULEGA SKRÓCENIU O JEDEN DZIEŃ!!!
§6
Osoby poniżej 16tego roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Salon wyłącznie za
pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.
§7
Salon nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi w okresie ważności
karnetu nie uprawniają do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia wartości. TYLKO na podstawie
zwolnienia lekarskiego L4 okres ważności może zostać przedłużony.
§8
Odbycie treningu uzależnione jest od OBOWIĄZKOWEGO OKAZANIA WAŻNEGO
KARNETU ,pozostawienie go w recepcji w celu OTRZYMANIA KLUCZYKA do szafki. Po
zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet. W przypadku złamania lub zgubienia
kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 25PLN.
§9
Każdy z uczestników zajęć zamyka swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz
ubrania pozostawione w szatni, w szafkach lub na terenie Salonu właściciele/obsługa nie ponoszą
odpowiedzialności.
§10
Ćwiczący ma obowiązek przynosić strój sportowy: długie spodnie, koszulka, obuwie sportowe na
zmianę i skarpetki. Powinien mieć ze sobą własny ręcznik oraz indywidualny pas neoprenowy.
§11
W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów. W przypadku
niezastosowania się bądź złamania zasad zostanie pobrane dodatkowe wejście z karnetu.
§12
Podczas treningu należy obowiązkowo wypić minimum 0,5l wody i ugiąć nogi podczas wibracji.
§13
Salon nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i brak efektów wyszczuplania spowodowanych
zatajeniem przeciwskazań oraz niestosowaniem się do zaleceń personelu.

ŻYCZYMY UDANYCH TRENINGÓW I JAK NAJLEPSZYCH EFEKTÓW :)

