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REGULAMIN 

uczestnictwa w ćwiczeniach Pilates CORE Stability. 

§ 1. Organizacja ćwiczeń Pilates. 

1. Uczestniczka bierze udział w ćwiczeniach co najmniej 2 razy w tygodniu. 

2. Jedna sesja treningowa trwa 75 minut. 

3. Po ustaleniach z prowadzącą, Uczestniczka zostaje zapisana do grupy, która ćwiczy w określone dni 

i o określonych godzinach.  

§ 2. Zasady płatności. 

1. Opłata za uczestnictwo w ćwiczeniach jest stała bez względu na ilość zajęć przypadających  

w miesiącu i wynosi 300 zł.  

Jest regulowana z góry i dokonywana raz w miesiącu. 

2. Opłaty można dokonywać gotówką lub przelewem bankowym na nr konta 
Akademia Ruchu Marta Pelińska  

27 1140 2004 0000 3202 7492 0380 
3. Termin płatności: do………….każdego miesiąca. 

4. Nieobecność na ćwiczeniach, które się odbyły nie upoważnia do przedłużenia terminu płatności. 

5. W przypadku nieobecności w zajęciach, po ustaleniu z prowadzącą, Uczestniczka może wziąć udział 

w ćwiczeniach z inną grupą jeśli będą wolne miejsca. 

6. Prowadząca zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa w razie jej nieobecności. 

Gwarantuje, że zastępstwo poprowadzone będzie przez uczennicę prowadzącej, przeszkoloną w 

metodzie Pilates CORE Stability.   

7. Termin płatności może zostać wydłużony (o czas, w którym nie odbywały się lekcje), tylko i 

wyłącznie jeśli zajęcia nie odbyły się z winy prowadzącej.  

8. Rezygnacja lub zawieszenie uczestnictwa w zajęciach wymaga zachowania miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

9. W przypadku zawieszenia przez uczestniczkę ćwiczeń, prowadząca nie gwarantuje rezerwacji 

miejsca i zastrzega sobie prawo do przyjęcia na to miejsce na stałe innej osoby.    

10. Rezerwację miejsca na ćwiczeniach gwarantuje wniesienie opłaty miesięcznej.  

W przypadku rezygnacji (mimo wcześniejszej rezerwacji) przez Uczestniczkę przed rozpoczęciem 

ćwiczeń lub w trakcie, wpłata nie podlega zwrotowi i nie zostaje przeniesiona na następny okres 

rozliczeniowy. 

§ 3. Prawa i obowiązki Uczestniczki. 

1. Uczestniczka ma prawo do uzyskania informacji na temat programu ćwiczeń, w których uczestniczy. 

2. Uczestniczka zobowiązuje się do regularnego udziału w ćwiczeniach. 

3. Uczestniczka ma obowiązek poinformowania prowadzącej o stanie zdrowia i ewentualnych 

dolegliwościach. 

4. Uczestniczka bierze odpowiedzialność za uczestnictwo w zajęciach i deklaruje, że nie ma żadnych 

przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń. 

 

 

Podpis Prowadzącej:                                                                                             Podpis Uczestniczki:  


