REGULAMIN
KANGOO
FIT
NiniejszyregulaminokreślaprawaiobowiązkiklientówKANGOOFIT
KANGOOFITświadczyusługiwzakresie:kangoojumps
§1
Korzystający z usług KANGOO FIT są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego
wejścia lub karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu
jest zapoznanie się z regulaminem KANGOO FIT, oświadczenia oraz uiszczenie opłaty. W
przypadku
zagubieniakarnetutracionważność.
§2
Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią
podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Karnet jest ważny 3
miesiąceoddatyzakupu.
§3
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet Jest
honorowany tylko 3 miesiące od daty zakupu wystawionej na karnecie i nie podlega
przesunięciunainnytermin.Cenakarnetunieuwzględniaubezpieczenia.
§4
Przed wejściem na zajęcia należy obowiązkowo okazać ważny karnet upoważniający do
korzystaniazzajęćlubwykupićjednorazowewejście.
§5
Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni lub na terenie obiektu
KANGOO FIT nie ponosi odpowiedzialności. Klient może zabrać ze sobą wartościowe
rzeczynasalę.
§6
Ćwiczącymaobowiązekprzynosićstrójsportowyorazgrubeskarpetyzakostki.

§7
Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub
jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym oraz
wwyjątkowychokolicznościach.
§8
Na terenie obiektu bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się
przyszło. Na zajęciach kangoo jumps obowiązują długie, grube skarpety za kostki.
Niedopuszczalnesąstopkiiinnecienkieskarpetyprzedkostki.
§9
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten
dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych
środków odurzających. Zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych na
zajęcia.Podczasćwiczeńobowiązujerównieżbezwzględnyzakazżuciagumy.
§10
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być
zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w
szatniach,podnatryskami,wtoaletachorazdoposzanowaniawyposażeniaKlubu.
§11
Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktora oraz dostosować
się do regulaminu obiektu. Niedozwolone jest awanturowanie się oraz rzucanie sprzętem i
zachowywanie się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są
okazywać
sobiewzajemnątolerancjęizrozumieniewzględemsiebie.
§12
Za dewastacje rzeczy należących do KANGOO FIT i obiektu oraz wszelkie świadome
działanienajegoszkodęklientodpowiadałbędzieprawniebądźfinansowo.
§13
Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez KANGOO FIT
wyłączniezapisemnązgodąrodzicówbądźprawnychopiekunów.

§14
Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy
dokonywać wcześniejszej rezerwacji osobiście bądź telefonicznie. Nieobecność na
zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać w danym dniu osobiście bądź telefonicznie do
godz.14:00.Brakzgłoszenianieobecnościbędzieodhaczonyzkarnetu.
§15
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność
Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować
się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie. Kobiety w ciąży nie mogą
braćudziałuwzajęciachkangoojumps.
§16
KANGOO FIT zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć kangoo
jumps oraz miejsca. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę
przyjdąmniejniż5osób.
§17
KANGOO FIT nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się
doprogramuiinstrukcjizalecanychprzezinstruktorabądźobsługę.
§18
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
Uczestnictwo w zajęciach oraz akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z
akceptacjąregulaminuobiektu.
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