Regulamin określa prawa i obowiązki klienta Agnes.fit zwanego poniżej Członkiem Klubu.
1. Członkiem klubu staje się klient, który na pierwszych zajęciach wykupi u prowadzącego zajęcia karnet zgodnie
cennikiem.
2. Wykupiony karnet gwarantuje miejsce w grupie.
3. Ważność wykupionego karnetu wynosi 2 miesiące. Moment rozpoczęcia ważności karnetu liczy się od dnia odbycia
pierwszych zajęć.
4. W przypadku uczestniczenia w zajęciach mamy i córki istnieje możliwość wykupienia wspólnego karnetu, ważnego
przez 1 miesiąc.
5. Karnet można odstąpić innej osobie w przypadku nieobecności lub choroby.
6. Prowadzący nie może zwrócić pieniędzy za niewykorzystany karnet; jedynie w uzasadnionych przypadkach może go
przedłużyć ( choroba, zabieg, nieczynny obiekt) o ile nieobecność była zgłaszana wcześniej.
7.Nieobecności należy zgłaszać prowadzącemu do godz.12.00 w dniu zajęć smsem na tel.502 187 576
8.Wykupienie wejścia jednorazowego jest możliwe o ile będzie wolne miejsce w grupie.
9. W zajęciach mogą również brać udział osoby posiadające ważne karty Benefit Systems, Fitprofit, Fitflex oraz
realizujące zamówienia Benefit Plus i OK Systems o ile dokonają rezerwacji miejsca.
10. Niewykorzystanie rezerwacji jest równoznaczne z utratą miejsca w grupie.
11.Klient przed przystąpieniem do zajęć powinien się zapoznać z regulaminem obiektu w którym są prowadzone zajęcia.
Zobowiązuje się do utrzymania w nim porządku oraz poszanowania sprzętu sportowego klubu. Wszelkie usterki zgłosi
prowadzącemu zajęcia.
12. Członek klubu zobowiąże się do korzystania z zajęć w odpowiednim stroju sportowym właściwym do danego rodzaju
zajęć. Zmienia obuwie zewnętrzne.
13.Osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez AGNES.FIT oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości
konsultują swoją decyzję z lekarzem.
14.Klub Agnes.fit Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych u uczestników podczas zajęć jak i za uszczerbek i pogorszenie stanu zdrowia zdrowia w wyniku wykonywania
ćwiczeń fizycznych.
15. Godziny i miejsca prowadzonych zajęć przez Agnes.fit określone są w grafiku zajęć i mogą ulec zmianie w okresie
świątecznym i wakacyjnym. Klub zastrzega do zmian w ofercie i cenniku zajęć.
16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i ubrania pozostawione w szatni na czas trwania zajęć.
17.W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

