REGULAMIN ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZIELONEJ SALI NA TERENIE
HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. MIESZKA STAREGO 6
W ŚWIEBODZICACH
1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć fitness zawartych w ofercie OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
uczestnictwo, w których możliwe jest na podstawie firmowanych przez Spółkę biletów wstępu.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby od szesnastego roku życia bądź z pełnoletnim opiekunem.
3. Podstawą do korzystania z zajęć jest dokonanie opłaty za wstęp zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i programu zajęć, z którymi Klient
ma obowiązek się zapoznać. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.
5. Zakup biletu jest jednoznaczny z oświadczeniem Klienta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w zajęciach fitness oraz o udziale w nich na własne ryzyko i odpowiedzialność.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 5 min. przed ich rozpoczęciem.
7. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku grupy nie większej niż
5 osób.
8. Przed rozpoczęciem zajęć należy przekazać bilet uprawniający do korzystania z zajęć fitness
instruktorowi prowadzącemu.
9. W przypadku złego samopoczucia uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia
oraz bezwzględnie przerwać trening.
10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących własność OSiR
Świebodzice Sp. z o.o., użytkownicy zobowiązani są do zapłaty odszkodowania, stanowiącego
równowartość spowodowanej szkody.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
12. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą
uczestniczyć w zajęciach i nie będą wpuszczane na teren obiektu.
13. Na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój sportowy oraz czyste obuwie zmienne. Należy zdjąć
biżuterię, zegarek i inne tego rodzaju przedmioty.
14. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa lub naruszenia niniejszego
regulaminu bądź ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych Organizator zastrzega
sobie prawo wykluczenia uczestnika z zajęć.
15. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na utrwalanie własnego wizerunku podczas nagrań i sesji zdjęciowych
realizowanych w trakcie zajęć oraz ich publikację na rożnych polach eksploatacji np. stronie
internetowej OSiR Świebodzice Sp. z o.o., Facebook.com, youtube.com oraz w innych mediach.
16. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu jest instruktor prowadzący dane
zajęcia. Jest on upoważniony do ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu i podejmowania
decyzji dotyczących osób, które ich nie respektują.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

