REGULAMIN WYNAJMU SALI DO AEROBIKU
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki klientów korzystających z sali do aerobiku.
I. Postanowienia ogólne:
1. Sala do aerobiku zwana dalej "Salą" jest integralną częścią obiektu i obowiązują w niej
przepisy regulaminu obiektu.
2. W Sali mogą odbywać się wszelkie zajęcia i treningi ruchowe, relaksacyjne i rekreacyjne
itp.
3. Z usług Sali mogą korzystać osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, na własne
ryzyko.
4. Wstęp do Sali jest możliwy po wykupieniu biletu. Istnieje możliwość wynajęcia Sali
poprzez zawarcie odpowiedniej umowy.
5. Transponder do szafki ubraniowej klient otrzymuje po wykupieniu biletu i podpisaniu
stosownego oświadczenia.
6. Czas korzystania z Sali liczony jest od pełnej lub połowy godziny zegarowej.
7. Wszystkie przedmioty osobiste na czas korzystania z Sali do aerobiku należy pozostawić
w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza
szafką lub w szafce nie zamkniętej OKR Atol nie ponosi odpowiedzialności.
8. W przypadku zgubienia lub nieoddania transpondera do szafki ubraniowej bezpośrednio
przy wyjściu z OKR Atol zostanie pobrane odszkodowanie w wysokości 50 zł.
9. Wstęp na Salę jest możliwy wyłącznie w obuwiu zmiennym nie pozostawiającym śladów
na podłodze. Pracownik obsługi uprawniony jest do sprawdzenia stanu czystości butów
jak również do wyproszenia z Sali osoby, której obuwie brudzi lub może zabrudzić
podłogę.
10. Za wszystkie szkody powstałe na terenie Sali z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
11. Sala wyposażona jest w sprzęt:
a. do aerobiku,
b. stacjonarne rowery treningowe do zajęć grupowych - indoor cycling,
c. stoły do gry w tenisa stołowego,
d. sprzęt nagłaśniający,
e. system monitoringu wizyjnego.
12. Korzystanie ze sprzętu wymienionego w pkt. 11 ppkt a, b, c, d możliwe jest tylko
w zakresie niezbędnym do realizacji wykupionej usługi.
13. Korzystanie ze sprzętu wykraczającego poza zakres wykupionej usługi skutkować będzie
przerwaniem zajęć i koniecznością opuszczenia Sali, bez zwrotu wniesionej opłaty.
Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem
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