…REGULAMIN POLE DANCE JUNGLE…
I. POSTANOWIENIA GÓLNE
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy
Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Studia.
2.Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Pole Dance Jungle jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją każdego
punktu regulaminu oraz staniem się klubowiczem zwanym inaczej kursantem Pole Dance Jungle, a także wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych i informacyjnych (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail)
3. Członek PDJ zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu członkostwa oraz uczestniczenia w zajęciach i bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
4. PDJ zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.
5. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie internetowej.

II. CZŁONKOSTWO
1. Członkiem Studia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która
nie ukończyła 18 lat może zostać członkiem klubu za zgodą swoich opiekunów prawnych. Wymagana jest pisemna zgoda.*
2. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Studia PDJ jest karnet klubowy (zwany dalej
„karnetem”).
3. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony innym osobom.
4. Każdy karnet ważny jest przez okres miesiąca tzn. od 4.10.15 do 3.11.15. Po upływie tego terminu niewykorzystane zajęcia
przepadają oraz nie zostają przepisane na kolejny miesiąc. Istnieje możliwość odrobienia zajęć tylko zgodnie z przestrzeganiem
paragrafu IV punktu 2 w niniejszym regulaminie.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć, Studio PDJ nie zwraca wniesionych już opłat.
6. Kierownictwo Studia zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.

III. ZAPISY NA ZAJĘCIA I OPŁATY
1.Na zajęcia PDJ należy zapisać się i zarezerwować miejsce wysyłając zgłoszenie i podając: imię, nazwisko, telefon, e-mail
kontaktowy na:
- adres poledancejungle@gmail.com
- facebook Pole Dance Jungle
- bądź telefonicznie +48 792 777 492
2. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w zgłoszeniu podać dokładną datę wybranych zajęć.
3. Gwarancją miejsca w grupie jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 25zł lub całej kwoty za wybrany karnet według
cennika dostępnego na naszej stronie na Facebook. Opłaty należy dokonać w ciągu 48h od wysłania zgłoszenia. W przypadku
braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana bez konieczności informowania o tym.
4.W przypadku grup nowopowstających na zajęciach może uczestniczyć o 2 osoby więcej niż liczba rur na sali. Pierwszy miesięczny
karnet dla osób zapisanych na zajęcia do nowopowstałej grup jest w promocyjnej cenie, wskazanej w cenniku.
5. Płatności można dokonać osobiście gotówką:
recepcja klubu Sports Factory
ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin
Pn.-Pt. 9:30 – 21:30 Sb. 10:00 – 19:30 Nd. 11:00 – 17:30
lub przelewem na konto:
Dagmara Politewicz
71 2490 1044 0000 4200 7589 9506
Tytułem: imię, nazwisko, grupa
6. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia, lub lekcję indywidualne należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz
godzinę wybranych zajęć.
7. Osoba, która wykupiła karnet na wybraną grupę lub zajęcia, a nie stawiła się na pierwszych zajęciach oraz nie zgłosiła swojej
nieobecności, ma obowiązek, w ciągu 24h od pierwszych zajęć kursu, poinformować telefonicznie PDJ o chęci uczestniczenia w
kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku PDJ zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z listy bez konieczności jej
powiadamiania. Zajęcia, na których osoba się nie pojawiła są liczone jako wykorzystane.
8. PDJ nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia ( za pojedyncze zajęcia
stanowiące część karnetu PDP też nie zwraca pieniędzy)
9. Zniżki i promocje oferowane przez PDJ nie łączą się.
10. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi PDJ chcą otrzymać rachunek, mają obowiązek do 7 dni od daty
wpłaty, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia rachunku. Rachunki wystawiane są do 7 dni po otrzymaniu danych.

11. Zapisanie się na zajęcia w PDJ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PDJ w celach
informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz.
926

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW POLE DANCE JUNGLE
1. Kurs podzielony jest na poziomy. Dlatego dokonując zapisu oraz opłaty za zajęcia karnet obowiązuje na zajęcia tylko w
wybranej przez siebie grupie do której jest zapisany.
2. Klient ma prawo odrabiać zajęcia w innej grupie (w ramach ważności karnetu) tylko, gdy spełni wszystkie poniższe wymogi:
a) Zgłosił swoją nieobecność na zajęciach z minimum 12 godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenia te należy wysyłać na kontakt
studia, a nie ustalać z instruktorem. Zgłoszenia wysyłamy sms-em lub mailowo na kontakt podany na stronie Pole Dance Jungle. W
zgłoszeniu musi być zawarte imię i nazwisko oraz grupa do której chodzi.
b) Jeśli uczestnik zgłosił nieobecność otrzyma w odpowiedzi grupy z podanymi terminami w których może wziąć udział, aby odrobić
zajęcia (jeśli miejsca są dostępne).
c) Jeśli uczestnik kursu nie zgłosił swojej nieobecności na zajęciach traktowane jest to jako odbyte normalnie zajęcia z karnetu i
nie wykorzystane wejście przepada.
d) Odrabiać zajęcia można tylko w ramach ważności karnetu, po jego zakończeniu niewykorzystane wejścia przepadają. Zajęcia
można odrabiać w innych grupach tylko jeżeli w innych grupach są dostępne wolne miejsca.
3. Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach. Jeśli nikt nie zgłosił swojej nieobecności zajęcia odbędą się normalnie. Jeśli
większość grupy zgłosiła swoją nieobecność i na zajęciach nie będzie minimum 3 osób, studio może odwołać zajęcia w danej
grupie. Uczestniczki, które chciały przyjść na zajęcia mają prawo poprosić o inne terminy zajęć w których będą mogły wziąć udział.
Mają również prawo, aby ich wejście zostało przesunięte na kolejny tydzień.
4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć jak również instruktora prowadzącego. Zmiana planu zajęć musi być
ogłoszona z 1 dniowym wyprzedzeniem w recepcji Klubu lub na stronie Pole Dance Jungle.
5. Studio ma prawo rozwiązać lub połączyć grupę jeśli nie jest w niej zapisanych minimum 6 osób.
6. Studio ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora bez wcześniejszego uprzedzenia.
7. Studio ma prawo odwołać zajęcia z różnych przyczyn np.: choroby instruktora, prac remontowych itp. W przypadku, gdy zajęcia
są odwołane z winy studia, wejście w karnecie zostaje przesunięte na kolejny tydzień.
8. Studio zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim (czerwiec-sierpień)
9. W pomieszczeniach Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków
odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w
stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
10. Klienci Studia są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości
korzystania z usług Studia.
11. Z pomieszczeń i sprzętów Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo lub
wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Studia.
12. Na zajęcia kursant ma obowiązek stawiać się punktualnie.
13. Wejście na salę treningową dozwolone jest tylko z instruktorem prowadzącym chyba, że są to zajęcia „open”.
14. W salach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje zmienne obuwie lub trening boso. Ubiór sportowy tzn. koszulka,
spodenki nie mające żadnych metalowych lub plastikowych elementów tj. guziki, zamki itp. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy
również zdjąć biżuterię.
15. W dniu odbywania zajęć nie wolno smarować się balsamami, olejkami i innymi kremami nawilżającymi. Osoby, które złamią tą
zasadę nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach ze względu na komfort korzystania ze sprzętu przez kolejne kursantki.
16. Do czyszczenia sprzętu używać można tylko preparatów udostępnionych przez Studio PDJ. Do zwiększenia przyczepności rury
używać można tylko środków sprzedawanych i rekomendowanych przez Studio PDJ. Inne środki muszą zostać zaakceptowane
przez Studio jeżeli klient takich chce używać.
17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na salę lub
pozostawić w szafkach w szatni.
18. W stosunku do osób naruszających zasady porządku w Studio PDJ oraz rażąco łamiących postanowienia niniejszego
regulaminu, Studio może po jednokrotnym ustnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych
zasadach umowę może rozwiązać Członek Studia w przypadku, gdy Studio w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia
niniejszego Regulaminu.
19. Studio nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie
ćwiczeń. Kursantki decydujące się do przystąpienia do treningów świadome są, że każdy sport może wywołać zakwasy, siniaki,
kontuzje w tym Pole Dance. Klienci Studia zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu
zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
20. Kursant powinien słuchać rad i zaleceń instruktora odnośnie ćwiczeń gdyż Instruktor posiada pełne kwalifikację do prowadzenia
zajęć w sposób bezpieczny.

21. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem PDJ żadnych roszczeń z tytułu
kontuzji, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia, chyba że zostało to spowodowane przez
Studio lub jego personel w sposób zawiniony.
22. Jeżeli klient studia PDJ ma jakiekolwiek problemy zdrowotne musi poinformować o tym instruktora prowadzącego i dostarczyć
pisemną zgodę od lekarza, że może uczęszczać na zajęcia. W przypadku, gdy takiej zgody nie dostarczy a ujawi się w jakikolwiek
sposób zły stan zdrowia danej osoby, studio nie ponosi odpowiedzialności za dalsze pogorszenie zdrowia kursantki. Może on
również poprosić uczestniczkę o opuszczenie zajęć, aż do momentu doręczenia zaświadczenia.
23. W przypadku nie stosowania się do uwag instruktora bądź pracowników PDJ, każdy instruktor/pracownik ma prawo poprosić
każdą taką osobę o opuszczenie sali bądź terenu studia, nie zwracając żadnych wniesionych opłat.
24. Osoby korzystające z zajęć OPEN STUDIO (trening bez instruktora) lub wynajmujący salę bez nadzoru pracowników PDJ zobowiązane są do przestrzegania regulaminu dodatkowego** oraz zasad bezpieczeństwa. Osoby te ćwiczą na własną
odpowiedzialność i każdy wypadek jaki się zdarzy nie jest winą studia i studio nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności oraz
klient nie może zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub innych utrat na zdrowiu.
25. Za zgubienie kluczyka do szafki w szatni, kursantka zobowiązana jest do dokonania opłaty w wysokości 50zł.

V. POSTAOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści klubie oraz na stronie internetowej Studia. Klienci
Studia zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
2. Studio ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin, informując o tym klientów na stronie Pole Dance Jungle.
Pole Dance Jungle
poledancejungle@gmail.com
792 777 492
* załącznik nr 1 (dostępny na życzenie)
** załącznik nr 2 (dostępny na życzenie)

