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I.

REGULAMIN NOWA EUROPA FITNESS

Zasady ogólne:

1.

Regulamin NOWA EUROPA Fitness dotyczy uczestnictwa w
zajęciach fitness oraz pobytu na siłowni.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z treścią
niniejszego Regulaminu.
3. Poprzez zakup wejścia uczestnik oświadcza, że zapoznał
się z niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnikiem może być
jedynie osoba pełnoletnia.
Małoletni może korzystać z siłowni lub uczestniczyć w
zajęciach wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej lub w
przypadku, gdy osoba uprawniona do reprezentacji
małoletniego wyrazi zgodę w formie pisemnej.
5. Ceny wejść publikowane są w cenniku NOWA EUROPA
Fitness.
6. Uczestnik zobowiązany jest do zmiany i
używania
specjalistycznego, czystego obuwia sportowego nie
zostawiającego śladów na nawierzchni.
7. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie do
pełnego rozpoznania swoich psychicznych i fizycznych
możliwości lub ograniczeń w zakresie korzystania ze
sprzętu na siłowni lub uczestnictwa w zajęciach.
8. NOWA EUROPA nie ponosi odpowiedzialności za
uszczerbek na zdrowiu uczestnika, wynikający z przyczyn
niezawinionych przez NOWA EUROPA, w szczególności z
powodu:
-stanu zdrowia;
-niestosowania się do wskazówek instruktorów;
-niestosowania się do instrukcji użytkowania sprzętu
sportowego albo rekreacyjnego stanowiącego
wyposażenie obiektu.
9. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach fitness wymaga
zapisania się do grupy . Odwołanie uczestnictwa może
nastąpić max do 1,5 h przed zajęciami. W innym
przypadku zostanie pobrane pojedyncze wejście.
10. W przypadku braku wymaganej ilości uczestników
(3 osób) na zajęciach fitness , zajęcia zostają odwołane .

III. Karnety
17. Karnet upoważnia do korzystania z wielokrotności wejść w
ilości zadeklarowanej w momencie zakupu.
18. Karnet należy wykorzystać w okresie 1- 3 miesięcy w
zależności od rodzaju zakupionego karnetu.
19. Karnet OPEN upoważnia do wejścia na dowolne zajęcia
fitness oraz siłownię w okresie miesiąca od daty zakupu
karnetu.
IV. Zajęcia Autorskie
20. Koszt wejścia w przypadku zajęć autorskich ustalany jest
odrębnie dla każdych zajęć i publikowany w cenniku Nowa
Europa Fitness.
21. Na zajęciach autorskich obowiązuje system rezerwacji.
22. Miejsc na liście rezerwowej nie opłaca się.
23. Osoby
korzystające
z
zewnętrznych
systemów
promocyjnych (np. BENEFIT, FITPROFIT, OK SYSTEM i
innych) wnoszą kaucję w wysokości 30 zł. Kaucja
upoważnia do zarezerwowania wejść na dany miesiąc. W
przypadku
nieobecności,
po
wyczerpaniu
kaucji,
rezerwacja jest anulowana.
24. Uczestnik może odwołać rezerwację w godzinach
porannych
przed
zarezerwowanymi
zajęciami
telefonicznie, osobiście lub mailowo. Anulowania
rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod nr tel.
42 256 87 87, mailem na adres e-mail: biuro@nowaeuropa.pl lub osobiście w recepcji Centrum NOWA
EUROPA. W przypadku braku odwołania rezerwacji opłata
za wejście jest naliczana i nie podlega zwrotowi.
V. Postanowienia końcowe
25. Powyższy regulamin może zostać
Centrum NOWA EUROPA.
Regulamin wchodzi w życie 19.09.2016r.

II. Karta NOWA EUROPA Fitness:
11. Karta zawierająca kod kreskowy wraz z przyznanym mu
numerem znajdującym się pod kodem, służy do
identyfikacji przez telefon, rezerwacji i odwoływania
rezerwacji zajęć fitness oraz korzystania ze zniżek
określonych w cenniku.
12. Jednorazowa, bezzwrotna opłata za kartę wynosi 50 zł.
lub 25,00 zł. dla osób powyżej 60 r. ż. i studentów .
13. Karta musi być okazywana przy każdym wejściu na
zajęcia fitness bądź siłownię.
14. Karta nie może być odstępowana bądź udostępniana do
wykorzystania przez osoby trzecie. Dane identyfikacyjne
nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
15. Każdy przypadek zgubienia albo uszkodzenia Karty należy
niezwłocznie zgłosić pracownikowi Recepcji. Opłata za
wymianę zagubionej lub zniszczonej karty wynosi 18 zł.
16. Wszystkim posiadaczom karty NOWA EUROPA Fitness
przysługuje
prawo
do
uczestnictwa
w
programach/promocjach skierowanych do posiadaczy
wspomnianej karty.

zmieniony

przez

