
                                     

                                                                                   

                REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH W B2 FITNESS
1. Zajęcia  Fitness/  grupowe i  inne zajęcia sportowe prowadzone przez Instruktora  w Klubie B2 Fitness 

prowadzone, są w grupach ilościowo limitowanych. Co do liczby uczestników zajęcia prowadzone, są 
zgodnie  z  wcześniej  ustalonym harmonogramem do udziału,  w których wymagane jest  wcześniejsze 
zapisanie się.

2.   Klubowicz może uczestniczyć w zajęciach grupowych, po wykupieniu oferty dostępnej w cenniku B2 
Fitness oraz uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr telefonu: 787-056-076.

3.   Rezerwacja zajęć rozpoczyna się w każdą sobotę za pośrednictwem rejestracji  telefonicznej  pod nr 
telefonu: 787-056-076.

1.   Klubowicz może odwołać rezerwację miejsca na zajęcia grupowe, najpóźniej niż 4 godziny przed ich 
rozpoczęciem.  Odwołanie  rezerwacji  miejsca,  można  dokonać   telefonicznie  lub  za  pośrednictwem 
mediów społecznościowych.

2.   Klub B2 Fitness zobowiązuje się na 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć grupowych, potwierdzić za 
pośrednictwem  wiadomości  sms  lub  telefonicznie  rezerwacje  miejsca  na  wybrane  przez  Klubowicza 
zajęcia grupowe.

3.    W  sytuacji  rezygnacji  z  rezerwacji  lub  potwierdzenia  rezerwacji,  a  nieobecności  na  zajęciach 
grupowych, pierwszeństwo udziału w zajęciach otrzymują osoby zapisane na liście rezerwowej. 

4.    Punktualne przybycie na zajęcia grupowe oraz potwierdzenie rezerwacji, gwarantuje uczestnictwo w 
zajęciach.

5.    W przypadku wolnych miejsc na dane zajęcia grupowe, możliwość wzięcia udziału mają również Klienci 
przebywający w Klubie, którzy nie zapisali się na listę uczestników.

6.     Jeśli Klubowicz lub osoba dodatkowa nie posiada w swojej ofercie karnetowej usługi zajęć grupowych,  
a  wykazuje  chęć  obłożenia  wolnego  miejsca  na  zajęcia  grupowe  ma  możliwość  uregulowania 
jednorazowego wejścia w kwocie 29zł.  

7. Klub  ma  prawo  do  anulowania  lub  zmiany  terminu  prowadzenia  zajęć  grupowych  danej  grupy 
treningowej,  po  wcześniejszym  powiadomieniu  za  pośrednictwem  sms,  telefonu  kontaktowego  lub 
strony internetowej o tych zmianach uczestników zajęć.

8.  Klubowicz  zobowiązany  jest  stawić  się  na  recepcji  klubu  maksymalnie  10  minut  przed  zajęciami 
grupowymi, celem weryfikacji ważności karnetu oraz po odbiór kluczyka do szatni.

9. Przebywanie na sali do zajęć grupowych i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń, dozwolone jest tylko w 
obecności instruktora/trenera personalnego lub za zgodą pracownika B2 Fitness.

10. Klub zastrzega sobie  prawo do odwołania  zajęć  grupowych  w przypadku  ilości  osób poniżej 4osób 
zapisanych na liście uczestników zajęć .

11. Przed rozpoczęciem zajęć grupowych obowiązuje, obowiązkowa zmiana obuwia na sportowe.
12. Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych, zobowiązane są do poinformowania instruktora/trenera 

personalnego  o  ewentualnych  chorobach,  kontuzjach,  urazach  i  dolegliwościach  zdrowotnych  przed 
rozpoczęciem zajęć.

13. Podczas zajęć na sali, mogą przebywać wyłącznie osoby biorące w nich udział.
14. Instruktor  nie  odpowiada  za  szkody  i  ewentualne  urazy,  wynikające  z  niedostosowania  się  do  jego 

poleceń.
15. Uczestnicy zajęć grupowych są zobowiązani, do bezwzględnego stosowania się do poleceń instruktora, 

podczas wykonywanych zajęć oraz do niezakłócania ich przebiegu.
16. Zaleca się stosowanie ręczników treningowych, kładąc je na matach podczas uczestnictwa w zajęciach 

grupowych.
17. Po  zakończonych  zajęciach,  należy  odłożyć  sprzęt  na  swoje  miejsce  oraz  zdezynfekować  sprzęt  i 

dodatkowe elementy treningowe wykorzystywane do treningu grupowego.
18. Przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji sali treningowej i sprzętu odbywać się będzie 15minut po 

każdych zajęciach grupowych. 
19. Klub  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystywania  w  celach  marketingowych  zdjęć  i  filmików, 

wykonywanych na terenie Klubu B2 Fitness oraz podczas zajęć grupowych. Jeśli Klubowicz nie wyraża 
zgody na wykorzystywanie jego wizerunku, proszony jest o poinformowanie Recepcji  Klubu w formie 
pisemnej.


