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REGULAMIN
Warunkiem odbycia sesji treningowej w studiu Body  fit  20 minut  jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

1. W zajęciach Body fit 20 minut  mogą uczestniczyć osoby które ukończyły 18 rok życia, bądź osoby młodsze, które przedstawiły 
pisemną  zgodę opiekuna prawnego. 

2. Każdy Klient przed przystąpieniem do ćwiczeń zobligowany jest do podpisania Karty Uczestnictwa w treningu z oświadczeniem o 
odbywaniu zajęć na własne ryzyko. Studio Body  fit 20 minut  nie odpowiada za kontuzje uczestników sesji treningowej.

3. Klient powinien stosować się do zaleceń Trenera Personalnego Body Fit 20 minut.
4.  Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostaną wyproszone z lokalu, a wejście z którego osoba ta chciała skorzystać 

w ramach karnetu lub jako pojedyncze wejście przepada.
5. Trener Body Fit 20 minut  może przerwać trening jeśli w tracie ćwiczeń zaobserwuje u Klienta nietypowe dolegliwości. 

6. Umówić się na trening można: osobiście w studiu, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową on-line

7. Sesję treningową można odbyć dopiero po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu pakietu treningów zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

8. Opłata może być uiszczana w następujący sposób: - w formie gotówkowej, kartą kredytową, w formie przelewu na konto bankowe: 
27249000050000452039166096.

9. Klient dokonując zakupu karnetu, jednocześnie decyduje się na  regularne treningi  1 raz, lub 2 razy w tygodniu w ustalanych 
wcześniej z trenerem terminach. Nabytych karnetów nie można zwracać, ani przekazywać innym osobom. 

10. Cena pakietu i członkostwa  nie uwzględnia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.  
11. Promocja na pierwszy próbny  darmowy  trening obowiązuje, pod warunkiem, że uczestnik zdecyduje się  po przeprowadzonym 

treningu wykupić dowolny karnet na pakiet treningów, w przeciwnym wypadku trening próbny jest odpłatny.
12. Wszystkie pakiety treningowe są terminowe i obowiązują od daty odbycia pierwszego treningu, niezależnie od ilości 

wykorzystanych w pakiecie treningów.  
13. Po upłynięciu okresu na jaki  był pakiet treningów ważny ( w zależności od wykupionej opcji tj: 4 tygodnie, 5 tygodni, 10 

tygodni , 12 tygodni, 24 tygodnie ) pozostałe wejścia przepadają i  nie są za nie zwracane  pieniądze.
14. Trenujących jak i Trenerów obowiązuje punktualność. W przypadku kiedy Trenujący spóźni się na sesję z Body fit 20 minut 

więcej jak 15 min. trening uważany jest za odbyty, bądź następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu 
(regulaminowo 20 minut). Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał 20 minut.  

15. Trening z Body fit 20 minut  może zostać odwołany (przełożony) bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym 
wyprzedzeniem kontaktując się pod nr telefonu +48 732811837,  SMS lub  mailowo: studio@bodyfit20.pl 

16. W przypadku wystąpienia  wypadków losowych(choroba) konkretne wejście może być wykorzystane w późniejszym terminie. 

17. W przypadku kiedy Trenujący nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na 24 godziny przed rozpoczęciem treningu, 
trening z Body fit 20 minut zostaje uznany za przeprowadzony. 

18. Trenujący zobowiązany jest do posiadania własnej bielizny treningowej Miha Bodytec,  lub do wypożyczania  odpłatnie bielizny  
treningowej w studiu Body fit 20 minut  przed treningiem.  

19. Trenujący powinien oznajmić Trenerowi każde problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu. 
20. Body fit 20 minut nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami, powstałe z winy 

Klienta, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były 
znane trenerom Body fit 20 minut.

21. Ewentualne reklamacje sposobu przeprowadzania ćwiczeń należy zgłosić niezwłocznie po treningu, zastrzeżenia zgłaszane w 
późniejszym terminie nie będą uwzględniane.  

22. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do lokalu w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem

23. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub studiu, Body fit 20 minut nie odpowiada. 

24. Studio  zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu studia Body fit  20 minut. 
25. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć i terenu studia bez zgody trenera jest zabronione. 
26. Każde niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenującym a Body fit  20 minut

                Zapoznałem się  i akceptuję regulamin :

………………………………………..                                                                                                     …………………………………………………….. 
  DATA I PODPIS KLIENTA                                                                                                            DATA I PODPIS BODY FIT 20 MINUT
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