REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH OXYGEN FITNESS
1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z zajęć grupowych w
ramach Oxygen Fitness (dalej jako: „Klub”), przez Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. K. Gierdziejewskiego nr 7 KL. 5 PII, 02-495 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000531680, NIP: 5223021355, REGON: 360127687, Kapitał Zakładowy
50000,00 zł (dalej: „Oxygen”).
2. Na terenie Klubu, przebywać mogą wyłącznie uprawnione do korzystania z usług Klubu.
3. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu
weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych usług.
4. Osoba korzystająca z usług Klubu, zwana dalej „Członkiem Klubu”.

2.

Zajęcia grupowe

1. Członek Klubu może uczestniczyć w zajęciach grupowych po uprzedniej rejestracji
poprzez stronę internetową www.oxygenfitness.pl lub telefonicznie pod numerem
608088088
2. Rezerwacja zajęć rozpoczyna się maksymalnie na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem
zajęć.
3. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na 2
godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać poprzez stronę
oraz telefonicznie.
4. Dwukrotna nieobecność Członka Klubu na zajęciach grupowych w przeciągu 21 dni, bez
wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania
rezerwacji na zajęcia grupowe na okres 7 dni (bez względu na podstawę korzystania z
usług Klubu). Zablokowany Członek Klubu ma możliwość zarezerwować miejsce na
zajęcia grupowe wyłącznie w Recepcji Klubu na 30 min przed zajęciami.
5. Członek Klubu, który rezerwuje miejsce na zajęciach grupowe na mniej niż 4 godziny
przed zajęciami nie ma możliwość odwołania rezerwacji.
6. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze
względów bezpieczeństwa Instruktor zajęć może poprosić spóźnionego Członka Klubu o
opuszczenie Sali.
7. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują
uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się , jego zarezerwowane miejsce
przepada i może zająć je Członek Klubu z listy rezerwowej.
8. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji
miejsca (w tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę) lub znajdują
się na liście rezerwowej decyduje pracownik Recepcji.
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9. W przypadku wątpliwości Instruktora, co do zgodności ilości osób na Sali fitness z ilością
osób, które dokonały rezerwacji na zajęcia, Instruktor ma prawo do pobrania z recepcji
listy z zapisami i zweryfikowania ilości osób przebywających na Sali a także do zażądania
opuszczenia Sali przez osoby, które nie znajdują się na liście.
10. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, ma obowiązek przed
rozpoczęciem zajęć poinformować o tym fakcie Instruktora. Członek Klubu korzystający z
zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym
samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
11. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest
wyłącznie personel Klubu.
12. Oxygen zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć
grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych, w
sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzenia zmian w grafiku.
13. Klub ma prawo odwołać zajęcia grupowe w przypadku gdy frekwencja zapisanych
Członków Klubu na zajęcia jest mniejsza niż 5 osób w czasie nie krótszym niż 2 godziny
przed ich rozpoczęciem, wtedy Członek Klubu zostaje poinformowany SMSowo bądź
drogą mailową o odwołanych zajęciach.

3.

Procedury sanitarne związane z epidemią COVID 19

1. Maksymalna ilość uczestników na zajęciach wynosi 18 osób.
2. Przed wejściem na salę fitness oraz przed jej opuszczeniem Członek klubu
zobowiązany jest do użycia płynu do dezynfekcji rąk.
3. Zaleca się aby Członek Klubu przyniósł ze sobą na zajęcia własną matę do ćwiczeń.
4. Członek klubu ma obowiązek używania ręcznika podczas zajęć.
5. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez Członka klubu po
zakończonym ćwiczeniu.
6. Członek klubu jest zobowiązany do ćwiczenia w miejscach wyznaczonych na Sali.
7. Członek klubu, który w sposób rażący narusza zasady bezpieczeństwa, podlega
upomnieniu przez personel i w ostateczności może zostać poproszony o opuszczenie
obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
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4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w Klubie. Korzystając z zapisów
na zajęcia grupowe oraz z samych zajęć Członek Klubu zgadza się z jego treścią.
2. Oxygen jest zobowiązany do udostępnienia Regulaminu dla każdego uczestnika zajęć
a także do poinformowania o Regulaminie Członka Klubu, który korzysta z zapisów
telefonicznych na zajęcia grupowe w momencie zapisu.

……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Członka Klubu
……………………………………………………………………….
Tel.
………………………………………………………………………
Data i podpis
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