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9.
9. Za
Za wyraźną
wyraźną zgodą
zgodą wyrażoną
wyrażoną przez
przez Klienta,
Klienta, Dane
Dane osobowe
osobowe mogą
mogą być
być
wykorzystywane
wykorzystywane przez
przez klub
klub w
w celach
celach promocyjnych
promocyjnych ii marketingowych,
marketingowych,
w
w szczególności
szczególności w
w celu
celu przedstawiania
przedstawiania Klientowi
Klientowi oferty
oferty handlowej
handlowej kluklubu
bu oraz
oraz innych
innych informacji
informacji marketingowych.
marketingowych.
10.
10. Klient
Klient w
w każdej
każdej chwili
chwili posiada
posiada dostęp
dostęp do
do treści
treści swoich
swoich Danych
Danych osoosobowych
bowych oraz
oraz prawo
prawo do
do ich
ich poprawienia
poprawienia oraz
oraz żądania
żądania ich
ich usunięcia.
usunięcia.
11.
11. Klient
Klient nie
nie jest
jest zobowiązany
zobowiązany do
do podania
podania swoich
swoich Danych
Danych osobowych,
osobowych,
jednakże
jednakże odmowa
odmowa ich
ich podania
podania uniemożliwi
uniemożliwi prawidłowe
prawidłowe wykonywanie
wykonywanie
większości
większości usług
usług określonych
określonych w
w Regulaminie
Regulaminie oraz
oraz świadczeń
świadczeń wynikająwynikających
cych zz umowy
umowy zawieranej
zawieranej między
między Studio
Studio aa Klientem.
Klientem.
12.
12. Zgromadzone
Zgromadzone Dane
Dane osobowe
osobowe podlegają
podlegają starannej
starannej ochronie,
ochronie, zgodzgodnie
nie zz przepisami
przepisami obowiązującego
obowiązującego prawa.
prawa. Administrator
Administrator dokłada
dokłada nalenależytej
żytej staranności,
staranności, aby
aby przechowywanym
przechowywanym Danym
Danym osobowym
osobowym zapewnić
zapewnić
właściwy
właściwy stopień
stopień bezpieczeństwa.
bezpieczeństwa.
§4
§4 ZASADY
ZASADY KORZYSTANIA
KORZYSTANIA ZE
ZE STUDIO
STUDIO
1.
1. Na
Na terenie
terenie studio
studio obowiązuje
obowiązuje całkowity
całkowity zakaz
zakaz spożywania
spożywania alkoholu,
alkoholu,
palenia
palenia papierosów,
papierosów, także
także elektronicznych
elektronicznych oraz
oraz przyjmowania
przyjmowania jakichjakichkolwiek
kolwiek środków
środków odurzających.
odurzających.
2.
2. W
W studio
studio obowiązuje
obowiązuje strefa
strefa bez
bez obuwia.
obuwia. Okrycia
Okrycia wierzchnie
wierzchnie oraz
oraz obuobuwie
wie pozostawiamy
pozostawiamy w
w szatni.
szatni. Jeśli
Jeśli klient
klient chcę
chcę wejść
wejść w
w obuwiu,
obuwiu, musi
musi to
to
być
być obuwie
obuwie zmienne.
zmienne.
3.
3. Zasady
Zasady korzystanie
korzystanie zz zajęć.
zajęć. Podczas
Podczas zajęć
zajęć obowiązuje
obowiązuje zakaz
zakaz żucia
żucia
gumy.
gumy. Unikamy
Unikamy noszenia
noszenia biżuterii.
biżuterii. Na
Na zajęcia
zajęcia zz aerial
aerial jogi
jogi nosimy
nosimy kokoszulkę
szulkę zz krótkim
krótkim rękawkiem
rękawkiem zakrywającą
zakrywającą pachy
pachy (ze
(ze względów
względów higieniczhigienicznych
nych oraz
oraz żeby
żeby uniknąć
uniknąć nadmiernego
nadmiernego tarcia
tarcia materiału
materiału oo skórę).
skórę). Na
Na zajęzajęcia
cia Pole
Pole dance
dance zalecamy
zalecamy krótkie
krótkie spodenki/odsłaniające
spodenki/odsłaniające nogi.
nogi.
4.
4. Zalecamy
Zalecamy wygodny
wygodny strój
strój sportowy,
sportowy, niekrępujący
niekrępujący ruchów.
ruchów. Zalecamy
Zalecamy
korzystanie
korzystanie zz własnych
własnych mat
mat do
do ćwiczeń.
ćwiczeń. W
W przypadku
przypadku korzystania
korzystania zz mat
mat
studio,
studio, należy
należy położyć
położyć na
na macie
macie swój
swój ręcznik.
ręcznik. AA użytkowany
użytkowany sprzęt
sprzęt kluklubowy
bowy przetrzeć
przetrzeć po
po sobie,
sobie, ściereczką
ściereczką ii płynem
płynem dezynfekującym.
dezynfekującym.
5.
5. Podczas
Podczas ćwiczeń
ćwiczeń należy
należy przestrzegać
przestrzegać wszystkich
wszystkich zaleceń
zaleceń ii uwag
uwag ininstruktora.
struktora.
6.
6. Klient
Klient zobowiązany
zobowiązany jest
jest do
do użytkowania
użytkowania sprzętu
sprzętu w
w studio,
studio, zgodnie
zgodnie zz
jego
jego przeznaczeniem,
przeznaczeniem, zachowania
zachowania porządku
porządku w
w studio.
studio. AA po
po zakończozakończonych
nych ćwiczeniach
ćwiczeniach odłożenia
odłożenia sprzętu
sprzętu na
na swoje
swoje miejsce.
miejsce.
7.
7. Klient
Klient jest
jest zobowiązany
zobowiązany do
do punktualnego
punktualnego przybywania
przybywania na
na zajęcia.
zajęcia. W
W
przypadku
przypadku opóźnienia
opóźnienia większego
większego niż
niż 10
10 minut,
minut, ze
ze względów
względów bezpiebezpieczeństwa
czeństwa klient
klient może
może zostać
zostać niewpuszczony
niewpuszczony na
na zajęcia.
zajęcia.
8.
8. Przed
Przed zajęciami
zajęciami należy
należy obowiązkowo
obowiązkowo okazać
okazać ważny
ważny karnet
karnet studio
studio ii
pozostawić
pozostawić się
się go
go w
w recepcji
recepcji w
w celu
celu uzyskania
uzyskania kluczyka
kluczyka do
do szafki.
szafki.
9.
9. Obsługa
Obsługa studio
studio ma
ma prawo
prawo poprosić
poprosić oo dokument
dokument tożsamości.
tożsamości.
10.
10. W
W przypadku
przypadku złego
złego samopoczucia,
samopoczucia, urazów,
urazów, kontuzji
kontuzji innych
innych probleproblemów
mów zdrowotnych
zdrowotnych oraz
oraz ciąży
ciąży należy
należy oo tym
tym poinformować
poinformować instruktora
instruktora
przed
przed zajęciami.
zajęciami. Klient
Klient bierze
bierze udział
udział w
w zajęciach
zajęciach na
na własną
własną odpowieodpowiedzialność.
dzialność.
11.
11. Klient
Klient jest
jest zobowiązany
zobowiązany do
do przestrzegania
przestrzegania regulaminu
regulaminu budynku,
budynku, w
w
którym
którym znajduje
znajduje się
się studio.
studio.
12.
12. Dzieci
Dzieci poniżej
poniżej 66 roku
roku życia
życia przebywają
przebywają na
na terenie
terenie Klubu
Klubu pod
pod opieką
opieką
opiekunów
opiekunów prawnych
prawnych ii na
na ich
ich wyłączną
wyłączną odpowiedzialność.
odpowiedzialność.
§5
§5 PRZECIWWSKAZANIA
PRZECIWWSKAZANIA DO
DO UDZIAŁU
UDZIAŁU W
W ZAJĘCIACH
ZAJĘCIACH TYPU
TYPU AERIAL:
AERIAL:
Jaskra,
Jaskra, ciąża,
ciąża, menstruacja,
menstruacja, operacja
operacja przebyta
przebyta w
w ciągu
ciągu ostatnich
ostatnich 33 miemie-

sięcy, choroby serca, przebyty zawał, bardzo niskie lub bardzo wysokie
ciśnienie, dawno odniesiony uraz głowy, skłonność do mdlenia, zawroty głowy, osteoporoza, zespół cieśni nadgarstka, zapalenie zatok przynosowych, dyskopatia, przepuklina rozworu przełykowego, zapalenie
stawów, botox ostatnich 6-ciu godzinach, choroby układu nerwowego
§6 REZERWACJA MIEJSC, NIEOBECNOŚCI ORAZ ZAWIESZENIE KARNETU
1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca w
recepcji klubu, mailowo na adres recepcja@6stopnadziemia.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 605 885 354 przy pierwszej wizycie. Kolejne
rezerwacje, po utworzeniu konta w Strefie Klienta, dokonywane są samodzielnie przez Klienta online. Zasada ta dotyczy posiadaczy karnetów wejściowych i open.
2. Rezerwacji na zajęcia należy dokonać przynajmniej na 3h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych do godziny 19:00 dnia poprzedniego. W przypadku weekendów zapisy są do piątku danego tygodnia,
do godz.19:00.
3. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
4. Prawo do uczestnictwa w zajęciach, mimo zapisów, będą miały osoby
z aktywnym karnetem, czyli dokonaną opłatą za bieżący miesiąc.
W przypadku braku płatności i nie dokonania jej do godziny 14:00 w
dniu, w którym odbywają się zajęcia, zarezerwowane miejsce zajmie
osoba z listy rezerwowej.
5. W przypadku rezerwacji mailowej, w wiadomości należy podać imię i
nazwisko, telefon kontaktowy oraz rodzaj zajęć i termin.
6. Nieobecność należy zgłosić przynajmniej na 3 godziny przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych do godziny 19:00 dnia poprzedniego.
7. Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w ramach ważnego karnetu.
8. W przypadku nie odwołania swojej obecności z zajęciach na minimum 3 godziny przed ich rozpoczęciem, system automatycznie pobiera
wejście z karnetu na 10 wejść, a dla karnetów OPEN automatyczne pobierana jest kaucja w wysokości 30 zł.
9. Od dnia 01.08.2020 dla karnetów OPEN obowiązują KAUCJE
9.1. Kaucja za jedne zajęcia wynosi 30 zł.
9.2. Kaucja jest to jednorazowa opłata zwrotna, która zostaje zwrócona
w momencie zamknięcia umowy jeśli nie została wykorzystana.
9.3. Zostaje ona pobrana w sytuacji, gdy do 3 godzin przed
rozpoczęciem zajęć, Klient nie wypisze się z nich. W takim przypadku
kaucja musi być niezwłocznie uzupełniona.
9.4. Klient posiadający karnet OPEN może zapisać się z góry na 10 zajęć.
§7 KARTA CZŁONKOWSKA
1. Karta Członkowska jest imienna i upoważnia wyłącznie danego
Członka Studio do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na terenie
Studio.
2. Członek Studio może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę
Członkowską.
3. Kartę Członkowską należy okazywać za każdym razem przy wejściu
do Studio pracownikom recepcji.
4. Karta Członkostwa jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Klubu. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba, która podpisywała Umowę
Członkowską, Klub ma prawo do rozwiązania członkostwa.
5. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek klubu winien
niezwłocznie zawiadomić pracownika studio celem wydania duplikatu
karty. Koszt wydania duplikatu karty to 10 zł.
6. Opłata administracyjna ma charakter bezzwrotny.
§8 PŁATNOŚCI
1. Za usługi oferowane przez studio, klient zobowiązany jest do uiszczenia z góry opłat wg jednego wybranego rodzaju karnetu.
2. Oprócz sezonowych promocji, opłaty mogą być uiszczane za każde
zajęcia z osobna lub w formie stałego abonamentu.
3. Opłaty pobierane są co 28 dni.
4. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat.
5. Płatności online obsługuje system Przelewy24.
6. Zakupu usług można dokonać poprzez zapłatę gotówką lub kartą
w Recepcji Studio, przelewem na rachunek Studio lub poprzez platformę Przelewy24 dostępną w Strefie Klienta na stronie internetowej
www.6stopnadziemia.pl. Numer rachunku do przelewów internetowych: 81 1140 2004 0000 3702 7796 3411
7. Ze względu na specyfikę usług, reklamacje nie są uwzględniane. Reklamacje karnetów zakupionych online są rozpatrywane w ciągu 2 tygodni.
8. Klient Studio ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z
zakupionego karnetu do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych
karnetem. Po pierwszym wejściu na zajęcia rezygnacja z zakupionego

karnetu jest niemożliwa a umowa trwa do czasu jej zakończenia.
§9 CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA
1. Okres trwania członkostwa jest nieokreślony.
2. Członkostwo trwa od dnia podpisania umowy Członkowskiej.
3. Umowę członkowską można wypowiedzieć, zachowując 56-dniowy
okres wypowiedzenia umowy, dostarczając do recepcji studio lub na
maila recepcja@6stopnadziemia.pl wypełniony formularz rezygnacyjny.
4. Można przejść z karnetu OPEN na karnet na 10 wejść lub na wybrany kurs (bez kontynuacji umowy), zakupując wybrany rodzaj karnetu
przed zakończeniem karnetu 28 DNI. Po tym jak minie płatność karnet
automatycznie się przedłuża na kolejny miesiąc i już nie ma takiej możliwości.
§10 ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB
1. Członek Studio ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres,
w którym nie mógł korzystać z usług Studio. Przechowania w skutek
choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Studio o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie
stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy
uznania zaświadczeń lekarskich przekazanych do Studio po zakończeniu choroby. Członek Studio zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego wraz ze zgłoszeniem zawieszenia członkostwa najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia członkostwa.
2. Członek studio ma możliwość zawieszenia członkostwa dwa razy w
roku, na okres łącznie nieprzekraczający 28 dni w ciągu danego roku
niezależnie od przyczyny zawieszenia.
3. O planowanym zawieszeniu każdego członkostwa, Członek studio
zobowiązany jest zawiadomić personel Studio osobiście, za pomocą
poczty elektronicznej bądź tradycyjnej najpóźniej 7 dni od rozpoczęcia
okresu zawieszenia.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez
Członka Klubu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń
znajdujących się na terenie Klubu, oraz nieprzestrzeganie instrukcji i
poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć. Klub informuje,
iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jednocześnie informując, że Klubowicz ćwiczy na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność klubu w każdym wypadku musi być
skutecznie udowodniona.
2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
3. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości
50 zł.
4. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Studio, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przez podpisanie niniejsze- go regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z
nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się
je przestrzegać.
5. Uczestnictwo w zajęciach w Studio jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Studio w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
6. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studio poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów
organizowanych przez Studio.
7. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć do 3 h przed ich
rozpoczęciem, w przypadku gdy liczba zapisanych uczestników będzie
mniejsza niż 3 osoby lub w sytuacjach losowych. Studio będzie informowało z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć.
8. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Studio zastrzega
sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Klientów.
9. Studio zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym i świątecznym.
10. Grafik zajęć może ulec zmianie.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego
regulaminu. Studio nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie upoważnia Studio do
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Złożony podpis świadczy
o jego akceptacji. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
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