Regulamin BodyTec20
1. Z usług BodyTec20 zwanego dalej Studiem mogą korzystać osoby posiadające
aktualna kartę członkowską oraz ważny pakiet.
2. Przy zakupie pakietu istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty 10 rat. 0% w
banku Santander Consumer Bank S.A z siedzibą we Wrocławiu.
3. Członkami Studia oraz Klientami Studia mogą być osoby pełnoletnie. Za pisemna
zgodą przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna) z usług Studia mogą korzystać
osoby poniżej 16-ego roku życia. Pisemna zgoda powinna zawierać informację o
pełnej odpowiedzialności przedstawiciela prawnego za osobę niepełnoletnią.
4. Warunkiem otrzymania karty członkowskiej jest zapoznanie się z regulaminem Studia
oraz wniesienie stosownej opłaty.
5. Każdy Klient zobowiązany jest do okazywania swojej karty członkowskiej lub pakietu
każdorazowo w recepcji Studia.
6. Klienci, którzy nie dokonają rezerwacji mają możliwość uczestniczenia w treningu w
przypadku wolnych miejsc.
7. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania studia. O
wszelkich zmianach godzin funkcjonowania obiektu Studio uprzedzi Członków przez
ogłoszenie tej zmiany w siedzibie Studia w sposób umożliwiający Członkom Studia
zapoznanie się z nimi.
8. Członkowi Studia oraz Klubowiczowi przysługuje prawo do odwołania
zaplanowanego na dany dzień treningu najpóźniej 24 h przed godziną jego
rozpoczęcia. W takim przypadku przysługuje mu możliwość zaplanowania
odwołanego treningu w innym dniu. W przypadku odwołania przez Klient treningu na
mniej niż 24 h przed planowaną godziną rozpoczęcia treningu Klubowicz nie ma
prawa do odbycia go w innym terminie, a odwołany trening uważa się za odbyty.
9. Dane przekazywane na stronie www są przechowywane w sposób bezpieczny i nie
będą udostępniane osobom trzecim. Będą wykorzystane tylko do celów zapisania do
Studia.
10. Nie należy używać wulgaryzmów korzystając ze strony www.
11. Pomieszczenia oraz urządzenia Studia powinny być wykorzystywane zgodnie zich
przeznaczeniem.
12. Na terenie Studia obowiązują zasady zachowania czystości oraz poszanowania
ogólnych norm zachowania.
13. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków
odurzających na terenie Studia jest surowo zabronione. Członkowie Studia oraz
Klubowicze nie posiadający statusu Członka Klubu nie stosujący się do tego punktu,
zostaną pozbawieni członkostwa w trybie natychmiastowym i wyproszeni z terenu
studia.
14. Zabrania się uczestnictwa w treningu po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub
innych środków odurzających orazw przypadku złego samopoczucia.
15. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Studia Członek Studia oraz Klubowicz ma
obowiązek zapoznania się z Kartą przeciwskazań w celu sprawdzenia czy jego stan
zdrowia pozwala mu na korzystanie z usług Studia w przeciwnym razie Członek
Studia oraz Klubowicz powstrzymują się od korzystania z usług Studia.
16. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych
problemów zdrowotnych oraz ciąży -należy poinformować trenera.
17. Na terenie Studia obowiązuje odzież sportowa przekazana przez naszego trenera.

18. Dla celów higienicznych każdy Klubowicz zobowiązany jest do używania ręcznika
podczas treningu w pomieszczeniu treningowym.
19. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy
wyposażenia studia (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi itp.) ponoszą
odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
20. Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. k. tj. podmiot prowadzący Studio nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego
regulaminu, zasad obowiązujących w studiu, programu ćwiczeń oraz instrukcji
zalecanych przez pracowników klubu.
21. Bez zgody kierownictwa studia zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie
bądź pozostawianie ulotek na terenie studia.
22. Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na terenie studia oraz w szatniach.
23. Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w
celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Studia, w tym również zdjęć
utrwalających wizerunek Członka Studia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody.
24. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
niniejszym regulaminie.
25. W przypadku naruszenia regulaminu Członek Studia może zostać pozbawiony praw
członkowskich.
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