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1. Z usług Studia mogą korzystać osoby pełnoletnie (lub za zgodą opiekuna), posiadające aktualny karnet 

przypisany do karty członkowskiej; osoby które opłaciły jednorazowe wejście lub przebywają na 

obiekcie w ramach pierwszego, darmowego wejścia.  

2. Płatności za karnety można dokonywać przy recepcji w Studio lub za pośrednictwem płatności 

elektronicznych (przelewy24) na naszej stronie: www.studioruchu.com. Przyjmujemy płatności 

gotówkowe oraz płatności kartą. Zanim dokonają Państwo płatności, prosimy o zapoznanie się z 

regulaminem przelewy24.  

3. Zwrot zakupionego w kasie Studia karnetu nie jest możliwy. Na karnet zakupiony za pośrednictwem 

przelewy24 przysługuje 14-dniowe prawo zwrotu. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub 

osobisty ze Studiem. 

4. Posiadacz karty członkowskiej zobowiązany jest do okazywania jej w recepcji, każdorazowo przed 

wejściem na trening. 

5. Studio funkcjonuje w godzinach, zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie. Studio zastrzega sobie 

prawo do zmian w grafiku zajęć grupowych oraz zmian instruktora. prowadzących zajęcia. 

Każdorazowa zmiana godzin będzie podana na stronie internetowej  oraz w siedzibie Studia.  

6. W Studio działa system rezerwacji online. Zapisy na zajęcia są obligatoryjne. Studio zastrzega sobie 

prawo do wysyłania wiadomości sms oraz e-mail w celu potwierdzenia dokonanych rezerwacji w 

systemie online.  

7. W określonych przypadkach (brak dostępu do internetu) uczestnik może zapisać się na zajęcia za 

pośrednictwem wiadomości sms lub za pomocą kontaktu z nr recepcji 784-903-302.  

8. W określonych przypadkach (brak dostępu do internetu) uczestnik może odwołać zajęcia za 

pośrednictwem wiadomości sms lub za pomocą kontaktu z nr recepcji 784-903-302.  

9. Anulowania rezerwacji należy dokonać w systemie rezerwacji online lub sms-owo do godz. 15:00 

danego dnia (dnia, w którym odbędą się zarezerwowane zajęcia). Po tym terminie, wejście z karnetu 

zostanie automatycznie pobrane, a karnet OPEN zostanie skrócony o 1 dzień. Trzykrotne 

nieodwołanie rezerwacji skutkuje blokadą możliwości rezerwacji oraz anulowaniem 

dotychczasowych rezerwacji.  

10. Korzystający ze Studia zobowiązany są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i 

wyrażania w sposób nie zakłócający innym uczestnikom, korzystania ze Studia.  

11. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie studia 

jest surowo zabronione. Członkowie Studia nie stosujący się do tego punktu, zostaną pozbawieni 

członkostwa w trybie natychmiastowym i wyproszeni z terenu Studia.  

12. Zabrania się z korzystania ze Studia po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków 

odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.  

13. Na terenie Studia obowiązuje odzież sportowa oraz zmienne obuwie sportowe.  

14. Dla celów higienicznych, użytkownik Studia zobowiązany jest do używania ręcznika podczas ćwiczeń w 

pomieszczeniach treningowych.  

15. Po zakończeniu ćwiczeń, użytkownik Studia zobowiązany jest do odłożenia sprzętu we właściwe 

miejsce.  

16. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Studio nie ponosi 

odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego użytkowania. Zabronione jest rzucanie talerzami, 

sztangami, hantlami i innym sprzętem treningowym.  

17. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia znajdujące się na wyposażeniu Studia (lustra, elewacje ścienne, 

szafki, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.  

18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego 

regulaminu, zasad obowiązujących w Studio, programu ćwiczeń, zaleceń instruktorów.  

19. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie Studia. 

Uczestnicy zajęć powinni zostawiać swoje rzeczy w zamykanych szafkach w szatniach.  

http://www.studioruchu.com/

