Regulamin Zajęć Grupowych
1.

Rezerwacja na zajęcia jest obowiązkowa.

2.

Na zajęcia grupowe może przyjść każdy Klubowicz jeżeli jest wystarczająca ilość wolnych miejsc.

3.

Rezerwacji na zajęcia można dokonywać najwcześniej 3 dni przed zajęciami.

4.

Można dokonać rezerwacji na 1 zajęcia w ciągu dnia.

5.

Liczba miejsca na zajęciach grupowych jest ograniczona.

6.

Jeśli nie ma miejsc na zajęcia grupowe, można wpisać się na listę rezerwową.

7.

Lista rezerwowa nie uprawnia do wejścia na zajęcia grupowe.

8.

Rezerwacje można odwoływać najpóźniej 3h przed rozpoczęciem zajęć.

9.

Dopuszczalne są 2 nieobecności na zarezerwowanych zajęciach, po 3 nieobecności następuje blokada
zapisów.

10. Blokada zakładana jest w przypadku 3 nieobecności liczonych w ciągu 30 ostatnich dni.
11. Blokada trwa 7 dni, jest całkowita i nie ma możliwości zapisów na zajęcia telefonicznie ani w recepcji.
12. Osoba z blokadą może wejść na zajęcia bez zapisu jeśli będą wolne miejsca.
13. Na zajęcia grupowe należy zabrać zmienne czyste obuwie oraz ręcznik.
14. Trener ma prawo wyprosić z zajęć osoby przeszkadzające w prowadzeniu zajęć.
15. Do uczestnictwa w zajęciach jest wymagany „Token” wydawany na recepcji Klubu osobom z listy

głównej.
16. Osoby korzystające z systemów zewnętrznych (tj. Bene t Systems, Ok System, Fit Pro t) mogą dokonać

tylko 1 rezerwacji na dzień.
17. W razie spóźnienia na zajęcia następuje przekazanie możliwości uczestnictwa osobie z listy rezerwowej

lub innej osobie oczekującej na zajęcia grupowe.
18. Jeżeli zostało przekazane miejsce osobie z listy rezerwowej, to osoba z listy głównej nie może

uczestniczyć w zajęciach.
19. Osoba z listy głównej może poinformować recepcje telefonicznie o możliwości spóźnienia a tym samym

o zachowaniu miejsca na zajęciach.
20. Klubowicz zobowiązuje się przestrzegać zasad reżimu sanitarnego ustalonego przez Klub
21. Nieprzestrzeganie zasad może spowodować koniecznością opuszczenia zajęć i Klubu
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22. Z karnetu Wataha ściąganych jest tyle wejść, na ilu Klubowicz zajęciach jest zapisany.

