Nr karty / wypełnia recepcja

Data rejestracji / wypełnia recepcja

Nazwisko

Imię

URODZINY (dzień/miesiąc/rok)

Numer telefonu komórkowego

Adres e-mail

Adres zamieszkania / ulica

Kod pocztowy

Miasto

Numer telefonu komórkowego ICE
(kontakt do osoby w razie nagłego wypadku)

O NATURA-FIT dowiedziałem(am) się z / od

NATURA-FIT uznaje w/w dane za prywatne i poufne. W związku z tym ujawnienie przez Pana/Panią dane osobowe
są przechowywane w zabezpieczonym miejscu, a dostęp do nich ma wyłącznie ściśle określony personel.
Dane te są używane wyłącznie w celu sprzedaży naszych towarów i usług. NATURA-FIT oświadcza, że nie ujawni żadnych danych
osobowych osobom i firmom trzecim.
Oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do ćwiczeń w NATURA-FIT.
Zapoznałem/am się z Regulaminem NATURA-FIT oraz go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z uczęszczaniem do NATURA-FIT,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od NATURA-FIT informacji o zakupionych usługach, przysługujących mi promocjach
oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

Miejscowość, data, czytelny podpis klienta

REGULAMIN NATURA-FIT
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2.
3.
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Postanowienia Ogólne: Niniejszy Regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Natura-fit:
Natura fit, zwana dalej organizatorem, świadczy sługi w zakresie: zajęć aqua aerobiku, szkoleń Nordic
Walking, porad dietetycznych
Z usług Natura-Fit mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem, który zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12
września 2001 (DZ.U.Nr 101 poz.1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o
zdolności do udziału w zajęciach aqua-fitness.
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonania
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 zaświadczenia lekarskie.
Korzystający z usług Naura-fit są zobowiązani do wykupienia jednorazowego wejścia, lub uiszczenia
abonamentu miesięcznego- zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Opłatę należy uiścić do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc uczestnictwa w zajęciach aqua, w
wyznaczonych dniach u instruktora lub przelewem na wskazane konto:
Beata Polecka Multibank 77 1140 2017 0000 4702 1206 2230
Przedłużenie uczestnictwa w zajęciach na kolejny miesiąc, związane jest z rezerwacją miejsca w danej
grupie, które należy potwierdzić telefonicznie lub SMS do 20 każdego miesiąca.
Natura-fit nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet-niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do
zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
Istniej możliwość odrobienia niewykorzystanych wejść w pozostałych grupach treningowych,
pierwszeństwo wejścia mają jednak osoby zapisane do danej grupy.
Niewykorzystane zajęcia można odrobić wyłącznie w miesiącu ważności karnetu. Niewykorzystane
zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc.
Dotyczy klientów korzystających z kart MULTISPORT lub FIT-PROFIT, platforma OK SYSTEM:
- klienci zobowiązane są dokonać rezerwacji do 20 każdego miejsc w wybranej grupie. Otrzymując
karnet wstępu winni są zarejestrować w terminal (wysłać SMS) zarezerwowaną ilość wejść. W przypadku
braku rejestracji zobowiązane są pokryć koszt zarezerwowanych, a niezarejestrowanych wejść ( po
cenach zgodnych z aktualnym cennikiem).
- rezerwacja wejść gwarantuje uczestnictwo w zajęciach w danym miesiącu.
- klienci mogą korzystać z zajęć bez uprzedniej rezerwacji, pierwszeństwo wejścia w takiej sytuacji mają
jednak osoby wpisane do danej grupy.
Natura- Fit zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin organizowanych zajęć lub instruktora.
Każdy klient powinien na zajęcia zabrać ze sobą: strój jednoczęściowy, klapki, czepek i ręcznik.
W czasie zajęć zabrania się rzuć grumy i zachowywać się w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem
i regulaminem basenu. Należy bezwzględnie podporządkować się wytycznym instruktora i ratowników.
Za dewastację rzeczy należących do NATURA-FIT oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient
odpowiadać będzie prawnie i finansowo.
Osoby poniżej 16 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez NATURA-FIT wyłącznie za pisemną
zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
Wszelkie skargi i wnioski proszę kierować pod numer tel. 664 011 898

