REGULAMIN

I.

Informacje ogólne

1. Organizatorem zajęć w Yoga Room Waraszawa jest Hot Yoga Polska Aleksandra Kowalska, z
siedzibą w 11-400 Kętrzyn przy ul. Gdańskiej 6/8, NIP:742 200 38 52, REGON: 147088877,
zwana dalej Klubem/szkołą jogi. Zajęcia prowadzone są w sali treningowej/studiu przy ul
Podbipięty 27/91 w Warszawie.
2. Warunkiem zapisu na zajęcia jest rejestracja na stronie Klubu/recepcji Klubu lub poprzez
kontakt telefoniczny.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie pojedynczego wejścia lub karnetu.
4. W przypadku, kiedy Uczestnik zajęć jest niepełnoletni, zarejestrować Uczestnika zajęć musi
jeden z rodziców lub opiekun prawny, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez
niepełnoletniego Uczestnika Regulaminu.
5. Uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, aby sprawdzić
czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku zatajenia lub podania
nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia Uczestnika, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wydarzenia zaistniałe z tego tytułu.
6. Na terenie Klubu może być prowadzona dokumentacja filmowa i fotograficzna, wykorzystana
do celów informacyjnych i reklamowych. Uczestnicy zajęć zrzekają się wszelkich roszczeń
związanych z wykorzystaniem ich wizerunku w tej dokumentacji oraz wyrażają zgodę na
publikację materiałów zawierających ich wizerunek w Internecie i innych materiałach
promocyjnych klubu oraz trenerów i instruktorów.
7. Zajęcia odbywają się zgodnie
www.yogaroomwarszawa.pl

II.

z

harmonogramem

zamieszczonym

na

stronie:

Opłaty

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, zgodnej z aktualnym cennikiem
znajdującym się na stronie: www.yogaroomwarszawa.pl .
2. Płatności za zajęcia można dokonać w recepcji Klubu lub przez
www.yogaroomwarszawa.pl w formie gotówkowej lub za pomocą karty płatniczej.

stronę

3. Karnet jest imienny. Klub ma prawo sprawdzić tożsamość osoby posługującej się karnetem.
4. Uczestnik zajęć może zapłacić za zajęcia jednorazowe lub wykupić karnet z określoną ilością
wejść. Jedno wejście upoważnia do uczestnictwa w jednym treningu.
5. Karnet ważny jest dwa miesiące od daty zakupu. Niewykorzystane treningi kupione w
karnecie nie przechodzą na następny miesiąc.
6. Po zarezerwowaniu miejsca, opłacenia zajęć i nie pojawieniu się na nich, opłata jest
niezwracana.

7. Zarezerwowane zajęcia należy odwołać min 6 h przed ich rozpoczęciem, inaczej należy uiścić
opłatę w wysokości pojedynczego wejścia.
8. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości abonamentu.
9. Walutą zapłaty jest polski złoty.
10. Zakupione karnety nie podlegają zwrotom.
III.

Organizacja zajęć

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju sportowego oraz niezbędnych
akcesoriów wymaganych przez trenera. Matę i akcesoria można kupić w recepcji Klubu lub
wypożyczyć.
2. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe znajdujące się w
szatni lub zgubione podczas treningu.
3. Zajęcia odbywają się bez obuwia. Obuwie zewnętrzne zostawiane jest przed wejściem do
strefy treningowej.
4. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i sprzedaży
alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.
5. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych
środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
6. Uczestnicy zajęć mają obowiązek stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia
oraz pracowników Klubu.
7. Do strefy treningowej oraz szatni mają wstęp tylko Uczestnicy zajęć.
8. Uczestnicy zajęć mogą wejść do strefy treningowej 10 minut przez rozpoczęciem zajęć.
9. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności trenera.
10. W przypadku odniesienia kontuzji, złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast
zgłosić to instruktorowi i poinformować go o swojej dolegliwości.
11. Uczestnik zajęć personalnych może odwołać umówiony trening min. 24 godziny przed jego
rozpoczęciem, informując o tym trenera. Trening odwołany mniej niż 24 godziny przed jego
rozpoczęciem, uznaje się za zrealizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana.
12. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin klubu obowiązuje wszystkich Uczestników zajęć organizowanych w Yoga Room
Warszawa..
2. Zakup karnetu lub wykupienie zajęć w Klubie są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Yoga Room Warszawa / Hot Yoga Polska Aleksandra Kowalska zastrzega sobie prawo do
zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu
świadczonych usług.

4. Hot Yoga Polska Aleksandra Kowalska przetwarza dane osobowe Uczestników zajęć w celu
wykonania zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z Klubu, a także na potrzeby
marketingu, zapewnienia bezpieczeństwa oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
6. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika zajęć jest Hot Yoga Polska
Aleksandra Kowalska.

