Adamowizna, 2021-02-01

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH POLE DANCE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Klub Fabryka Ruchu jest
równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego
Regulaminu oraz specjalnego regulaminu z wytycznymi COVID-19. W przypadku osób
niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
2. Klub Fabryka Ruchu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego Regulaminu w dowolnym
terminie. O zmianie Kursanci zostaną niezwłocznie poinformowani.
3. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych odurzających
substancji.
4. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami
kursów jedynie za pisemną zgodą rodziców.
5. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w szatni lub przed salą. Wejście na salę treningową jest
możliwe po zakończonych zajęciach poprzedniej grupy oraz tylko w obecności instruktora.
6. Osoby towarzyszące, ze względu na komfort wszystkich uczestników, nie mogą obserwować
zajęć. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie recepcji bądź kawiarni.
7. Za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć finansową odpowiedzialność ponosi on
sam lub jego prawny opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich).
8. Klub Fabryka Ruchu nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione
w szatniach, szafkach oraz w innych pomieszczeniach klubu. Rzeczy wartościowe kursanci
powinni przechowywać w szatni w szafkach zamykanych na kluczyk lub zabrać ze sobą na salę.
Kluczyki do szafek w szatni są wydawane w Recepcji Klubu. By otrzymać kluczyk kursant
pozostawia w zastaw w recepcji karnet lub dokument ze zdjęciem. Za zgubienie lub uszkodzenie
kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20 zł. Szafki w szatni udostępniane są
wyłącznie na czas pobytu w Klub Fabryka Ruchu. Po zakończeniu zajęć Kursanci są zobowiązani
pozostawić szafkę zamkniętą. Kluczyk do szafki zwracany jest na Recepcję.
9. Klub Fabryka Ruchu zezwala uczestnikom zajęć na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów
w trakcie zajęć oraz na terenie całego klubu. Będzie nam niezmiernie miło jeśli zostaniemy
oznaczeni na publikowanym zdjęciu lub filmie. Przy wykonywaniu zdjęć oraz nagrywaniu filmów,
prosimy o poszanowanie prywatności innych osób przebywających na terenie Klubu.

II. BEZPIECZEŃSTWO
1. Klub Fabryka Ruchu nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie
ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu Fabryka Ruchu.
2. Osoby przebywająca na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
3. Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody instruktora.
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4. Osoby przebywające na sali zobowiązane są podporządkować się poleceniom instruktora.
5. Uczestnicy zajęć pole dance nie mogą sami wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba, że
Instruktor stwierdzi, że Uczestnik zajęć może daną figurę wykonać samodzielnie.
6. Uczestnik zajęć nie może ćwiczyć w biżuterii - pierścionki, bransoletki, zegarki, kolczyk w brzuchu
i innych nietypowych miejscach, ponieważ mogą powodować uszkodzenia ciała i sprzętu.
7. W dniu zajęć pole dance nie należy smarować się balsamami, kremami itp. (zmniejsza to
przyczepności do drążka oraz zwiększa ryzyko wypadku).
8. Na zajęciach pole dance obowiązuje zakaz stosowania własnych środków zwiększających tarcie
bez konsultacji i zgody instruktora.
9. Kursanci Pole Dance nie mogą samodzielnie zmieniać funkcji statyczno - obrotowej rur.
10. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej
oraz świadomy możliwych skutków ubocznych treningów (siniaki, otarcia, odciski, itp.).
Klub Fabryka Ruchu nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje figury na rurce na własną odpowiedzialność.
11. Kobiety w ciąży i pół roku po porodzie nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu Pole Dance.
Przeciwskazaniami do treningów Pole Dance są także: zaburzenia równowagi, zwyrodnienia
kręgosłupa, kontuzje (w szczególności barków i ramion). W przypadku poważnych problemów
zdrowotnych zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do treningów!

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
1. Wejście na piętro Klubu oraz na salę treningową tylko boso lub w zmienionym czystym obuwiu!
Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudnym lub
brudzącym bądź niszczącym podłogę.
2. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni na dole przy recepcji.
3. Na zajęcia pole dance obowiązuje strój sportowy: krótkie spodenki i koszulka na ramiączka + na
początek treningu leginsy i bluza. Pole Dance ćwiczymy na boso lub w skarpetkach.
4. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
5. Uczestnik zajęć typu Pole Dance zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy
i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
6. Sprzętu (w tym rur do pole dance) nie czyścimy wodą ani alkoholem/ spirytusem. Sprzęt można
czyścić wyłącznie przeznaczonym do tego płynem udostępnionym przez Klub.

IV. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
Zajęcia
1. Zajęcia realizowane są w systemie zajęć grupowych, a także indywidualnych.
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2. Kursant może zapisać się do grupy początkującej Pole Dance w dowolnym momencie, pod
warunkiem, że są wolne miejsca w danej grupie początkującej.
3. Kursanci, którzy już wcześniej uczęszczali na zajęcia Pole Dance, mogą dołączyć do istniejącej
grupy po wcześniejszej konsultacji z Klubem w celu dopasowania odpowiedniego poziomu.
4. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników
danych zajęć i dokonały opłaty za zajęcia patrz pkt. V. Płatności za zajęcia
5. Kursanci przychodząc na zajęcia są zobowiązani okazać w Recepcji Klubu karnet Klubu Fabryka
Ruchu w celu weryfikacji płatności i zaznaczenia obecności.
6. Zajęcia Pole Dance (na wszystkich poziomach) trwają 60 minut. Pomiędzy grupami
zapewniamy 15 minutową przerwę techniczną na dezynfekcję i wietrzenie sali.

Zapisy na zajęcia
1. Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie pod nr tel. 790 422 522 lub osobiście w recepcji
Klubu Fabryka Ruchu ul. Promienna 4, Adamowizna.
2. Przy zapisie na zajęcia należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na
które dokonywany jest zapis (dzień, godzina, poziom zajęć).
3. W przypadku zapisu na lekcję próbną przy zapisie należy
wybranych zajęć oraz dokonać przedpłaty przelewem
Przedpłacona kwota może zostać rozliczona jako wejście
wykorzystać na zakup karnetu na zajęcia (decyzję należy
próbnych zajęć).

podać dodatkowo dokładną datę
za próbne zajęcia wg cennika.
na próbne zajęcia lub można ją
podjąć bezpośrednio po odbyciu

4. Ilość osób na zajęciach pole dance jest ograniczona do 7 (1 osoba na 1 rurkę).
O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem zajęć.
Uruchomienie nowej grupy jest możliwe, gdy zapisze się minimum 3 osoby.

Zastępstwa i odwołanie zajęć przez Klub Fabryka Ruchu
1. Klub Fabryka Ruchu ma prawo do rozwiązania grupy lub połączenia grup w przypadku zbyt małej
liczby kursantów. W takiej sytuacji osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa
lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
2. W sytuacjach losowych Klub ma prawo do odwołania zajęć. Odwołane zajęcia zostaną
zrealizowane w innym terminie lub karnet zostanie przedłużony o jedne zajęcia.
3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Klub Fabryka Ruchu ma prawo wyznaczyć
innego prowadzącego w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
4. Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach. Jeśli dużo osób zgłosi swoją nieobecność
i na zajęciach nie będzie minimum 3 osób, Klub Fabryka Ruchu połączy grupy w danym dniu
lub odwoła zajęcia w danej grupie o czym zobowiązuje się poinformować Kursantów za
pomocą wiadomości SMS. Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym
z Kursantami lub karnet zostanie przedłużony o jedne zajęcia.
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V. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA I ROZLICZENIA
Karnety i pojedyncze zajęcia próbne
1. Aktualny cennik dostępny jest w recepcji Klubu oraz na fanpage fb i stronie www Klubu.
Klub Fabryka Ruchu zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.
2. Klub Fabryka Ruchu oferuje karnety na 4 zajęcia (1x tyg.), 8 zajęć (2x tyg.) lub 12 zajęć (3xtyg.).
Wszystkie karnety ważne są 1 miesiąc od daty zakupu.
3. Promocyjne ceny karnetów obowiązują przy zakupie pierwszego karnetu w Klubie oraz przy
przedłużaniu karnetu ale tylko jeśli nowy karnet jest wykupowany nie później niż podczas
ostatnich zajęć z bieżącego karnetu. W innym przypadku obowiązują ceny regularne!
4. Płatność za pojedyncze zajęcia jest możliwa TYLKO w przypadku zajęć próbnych (pierwsze
zajęcia w klubie). Po zajęciach próbnych, należy wykupić karnet.
5. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia próbne, ma prawo do dopłaty do pełnej
wartości karnetu na określoną grupę. Dopłatę należy wykonać najpóźniej przed kolejnymi
zajęciami danej grupy. W późniejszych terminach dopłaty nie są możliwe.
6. Przy zapisie na zajęcia i wykupieniu karnetu konieczna jest wpłata KAUCJI w wysokości 90 zł,
która stanowi zabezpieczenie w przypadku, gdy Kursant nie zgłosi nieobecności na zajęciach
(patrz pkt. Zasady zgłaszania nieobecności na zajęciach, rozliczeń z kaucji i odrabiania zajęć).
7. Kaucję należy uzupełniać do pełnej kwoty 90 zł przed każdym kolejnym wykupieniem karnetu.
8. Kursant, który nie wykupi karnetu oraz nie ma wpłaconej lub uzupełnionej do pełnej kwoty
kaucji, nie ma prawa korzystać z usług przez Klub oferowanych.
9. Płatności za zajęcia można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Klubu.
10. W przypadku rezygnacji z zajęć, Klub zwróci wniesioną opłatę tylko w przypadku, gdy klient nie
rozpoczął jeszcze zajęć, czyli przed pierwszymi zajęciami z opłaconego karnetu.
11. Na zajęcia Pole Dance Klub NIE akceptuje żadnych kart partnerskich.

Zasady zgłaszania nieobecności na zajęciach, rozliczeń z kaucji i odrabiania zajęć
1. Nieobecność na zajęciach trzeba każdorazowo zgłosić maksymalnie do godziny 23:59 w dniu
poprzedzającym zajęcia.
2. Zgłoszenia nieobecności należy dokonywać TYLKO I WYŁĄCZNIE poprzez SMS na nr tel. Klubu
790 422 522 (w odpowiedzi Kursant otrzyma SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia).
Zgłoszenia w recepcji Klubu nie będą przyjmowane! Jedyna droga to SMS.
3. Nieobecności zgłoszone w terminie późniejszym lub w inny sposób niż opisany w punkcie 2
będą uznawane przez Klub Fabryka Ruchu jako niezgłoszone.
4. Nieobecności niezgłoszone lub takie, które zostaną uznane przez Klub jako niezgłoszone,
skutkować będą odpisaniem jednego wejścia z karnetu za każdą niezgłoszoną nieobecność.
Nieobecności nie przedłużają daty ważności karnetu. W przypadku gdy Kursant nie ma
aktywnego karnetu, Klub pobierze 30zł z kaucji za każdą niezgłoszoną nieobecność.
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5. W przypadku pełnej frekwencji w okresie obowiązywania karnetu lub w danym miesiącu
kalendarzowym, kaucja zostaje przeniesiona na kolejny okres (w przypadku karnetu na czas
obowiązywania kolejnego karnetu).
6. W przypadku, gdy kaucja została w części lub w całości wykorzystana, Kursant ma obowiązek
dokonać dopłaty do pełnej wartości kaucji (90zł) przed wykupieniem kolejnego karnetu.
7. Wpłata kaucji jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na cały czas obowiązywania karnetu.
Wcześniejsza rezygnacja z zajęć oznacza utratę kaucji.
8. W przypadku rezygnacji z kontynuacji zajęć pole dance, kaucja zostaje zwrócona. Chęć rezygnacji
z zajęć i odbioru kaucji należy zgłosić najpóźniej na ostatnich zajęciach z aktualnego karnetu.
9. Klient odbierający kaucję musi się stawić osobiście do klubu. Kaucja jest możliwa do odebrania
tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi się po
odbiór, kaucja przepada po 90 dniach od dnia ostatniej zarejestrowanej wizyty w klubie.
10. Właściwie zgłoszona nieobecność na zajęciach może zostać odrobiona w innej grupie pole
dance lub innych zajęciach grupowych w Klub Fabryka Ruchu pod warunkiem dostępności
miejsca.
11. Chęć odrobienia zajęć należy zawsze zgłosić z wyprzedzeniem minimum 3 dniowym poprzez
SMS na nr tel. 790 422 522 w celu sprawdzenia dostępności miejsc na wybranych zajęciach.
12. Możliwość odrabiania zajęć jest limitowana i zależy od wartości karnetu:
 karnet na 4 wejścia = można odrobić 1 zajęcia z karnetu
 karnet na 8 i 12 wejść = można odrobić 2 zajęcia z karnetu
13. Odrobienie zajęć z karnetu jest możliwe tylko w czasie ważności karnetu! Jeśli zgłoszona
nieobecność miała miejsce na ostatnich zajęciach z danego karnetu oraz Klient wykupił kolejny
karnet, to te zajęcia można odrobić w ciągu 7 dni od daty końca ważności poprzedniego karnetu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016
r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:
•
Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych w ramach umowy zawartej
ze Klub Fabryka Ruchu, ul. Promienna 4, Adamowizna jest: Fantastyczne Miejsce Anna Bomba-Czekaj.
•

Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

•
Przekazane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług
sportowo-rekreacyjnych lub umowy cywilnoprawnej lub obrony roszczeń mogących powstać w związku
ze świadczonymi usługami lub umową cywilnoprawną, wykonania obowiązków wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Klub Fabryka Ruchu w szczególności w celu przesyłania danych
osobowych w ramach podmiotów powiązanych z Klub Fabryka Ruchu do wewnętrznych celów
administracyjnych, zarządzania, planowania i organizowania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa i
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higieny pracy, a także w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej przez Pana / Panią
zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
•
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, świadczenia
usług, wygaśnięcia wzajemnych roszczeń lub przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
•
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Klub Fabryka Ruchu,
świadczące usługi na rzecz Klub Fabryka Ruchu oraz podmioty współpracujące z Klub Fabryka Ruchu.
•
Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z
Klub Fabryka Ruchu poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
•
Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
•
Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż
przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające
sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
•
Dane osobowe podane przez Panią /Pana są dobrowolne na podstawie zgody a konsekwencją
niepodania danych jest brak możliwości wykonania niektórych świadczeń przez Klub Fabryka Ruchu na
Pani / Pana rzecz.
•

Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.

•

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr 790 422 522
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