REGULAMIN USŁUGI
„Aktywny WueF — na rowerach”

1. Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol Sp. z o.o. (zwany dalej Atol) oferuje możliwość
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skorzystania z usługi p.n. „Aktywny WueF - na rowerze”
-godzinne zajęcia Indoor Cycling, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora
ICG, mającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, na rowerach
stacjonarnych TOMAHOWK, w sali fitness przy ul. Spacerowej 20 w Oleśnicy.
Zajęcia mogą zostać zorganizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-16.00 lub w soboty.
Aby ustalić termin zajęć, należy skontaktować się z Koordynatorem usługi (nr tel. 71
782 39 86, email: m.stojko@atol.olesnica.pl) lub z biurem sprzedaży i marketingu,
osobiście w godzinach pracy biura (ul. Spacerowa 20, Oleśnica, dni robocze w godz.
8.00-16.00) lub telefonicznie (nr tel. 71/782 39 86).
Maksymalna liczebność grupy to 37 osób.
Minimalny wiek uczestnika zajęć 13 lat (dla obliczania wieku przyjmuje się rok
urodzenia).
Uczestnicy korzystają z infrastruktury sali fitness (szatnie, sanitariaty, prysznice).
Aby wziąć udział w zajęciach, każdy uczestnik musi posiadać ręcznik oraz wygodny
strój i obuwie sportowe (zmienne).
Zaleca się, aby każdy uczestnik zajęć podczas zajęć spożywał wodę niegazowaną
(przynajmniej 0,75 1 podczas godziny zajęć).
Koszt organizacji i przeprowadzenia godzinnych zajęć wynosi 200,00 zł brutto

(dwieście zł brutto).

10. Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie siłowni Atol przy ul.

Spacerowej 20 w Oleśnicy. W przypadku, kiedy płatnikiem nie jest osoba fizyczna,
płatności można dokonać przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu z
Koordynatorem usługi).
11. W przypadku płatności gotówką/kartą płatniczą, za zarezerwowane zajęcia można
zapłacić przed ich rozpoczęciem.
12. W przypadku płatności przelewem płatność musi zostać zrealizowana przed dniem
zajęć, na podstawie faktury, wystawianej po rezerwacji terminu zajęć.
13. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminów,
obowiązujących w Atol, w szczególności regulaminu sali fitness (sali do aerobiku)
oraz poleceń instruktora zajęć i pracowników Atol.

