Regulamin Janeiro House
I Warunki ogólne
1. Kursanci oświadczają, że przeczytali, zaakceptowali i zobowiązali się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminem.
2. Na terenie Janeiro House, w czasie pracy studia, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
3. Studio Janeiro House nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione.
4. Janeiro House nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste Kursantów. Rzeczy znalezione w studio, przechowywane są w wyznaczonym
miejscu w recepcji i możliwe do odbioru przez okres 3 miesięcy.
5. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Janeiro House ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez
konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
6. W sytuacjach losowych Janeiro House ma prawo do odwołania zajęć. W takim przypadku zostaną one zrealizowane w innym terminie. Jeśli Uczestnik nie
może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet innych zajęć.
7. Uczestnik wyraża zgodę, iż Janeiro House może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy. W takim przypadku Kursant zgadza się na
wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć.
8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
9. O wszelkich zmianach dotyczących płatności i/lub grafiku Kursant zostanie poinformowany mailowo, przez sms lub ustnie podczas zajęć.
10.
Janeiro House zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Kursanta.
II Zapisy na zajęcia
1. Na zajęciach mogą pojawić się wszyscy chętni zwani dalej Kursantami, którzy wykupili karnet lub wejście jednorazowe.
2. Poprzez nabycie karnetu lub pojedynczej usługi Kursant oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z wykupionych usług.
3. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez formularz na stronie janeiro-house.pl w zakładce „zapisz się”.
4. Liczba osób w grupie ustalana jest indywidualnie (max 8 osób), jednak musi ona wynosić nie mniej niż 4 osoby.
5. Studio ma prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby kursantów. W takiej sytuacji osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa
lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
III Udział w zajęciach
1. Na zajęcia pole dance obowiązuje strój:
- krótkie spodenki / szorty / inny kostium przeznaczony do pole dance
- top z krótkim rękawem lub na ramiączkach / stanik sportowy / body do pole dance
- ćwiczenia nie wymagają obuwia sportowego, odbywają się boso lub w skarpetkach
- nie należy ćwiczyć w bieliźnie odsłaniającej miejsca intymne, wykonanej z prześwitujących tkanin
2. Na zajęcia pole dance obowiązuje zakaz noszenia biżuterii (szczególnie pierścionków, bransoletek, zegarków)
3. Na zajęcia nie mają wstępu osoby pod wpływem alkoholu.
4. Kursant zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdą nietypową sytuację związaną ze sprzętem. Po treningu
należy wyczyścić po sobie używany sprzęt dostępnymi na sali środkami i odłożyć materac / matę / butelkę z płynem i ściereczkę na swoje miejsce.
IV Płatności
1. Płatności za uczestnictwo w zajęciach można dokonać:
- przelewem na konto Janeiro House, w formie przedpłaty w terminie do 5 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć,
- gotówką lub kartą w recepcji Janeiro House bezpośrednio przed zajęciami.
2. W przypadku uiszczenia tylko zaliczki, pozostała część kwoty powinna być uiszczona najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. W przypadku przedłużania
karnetu wpłaty należy dokonać najpóźniej ostatniego dnia jego ważności.
3. Po uiszczeniu opłaty Kursantki otrzymują karnet upoważniający je do uczestnictwa w zajęciach
4. Cennik opublikowany jest w zakładce „cennik” na stronie internetowej janeiro-house.pl.
5. Tylko opłacony wcześniej karnet gwarantuje miejsce w grupie.
V Odrabianie i odwoływanie zajęć
1. W sytuacjach losowych, w przypadku poinformowania Janeiro House o nieobecności na zajęciach w umówionej grupie, zajęcia można odrobić w innej
grupie wyznaczonej przez instruktorkę, ale tylko w okresie ważności karnetu i z zastrzeżeniem punktu 2-go w niniejszego paragrafu.
2. Nieobecność lub zmianę należy zgłaszać min. 1 dzień przed zajęciami.
3. Kwota za opuszczone zajęcia bez wcześniejszej informacji nie ulega zwrotowi, a Kursantowi nie przysługuje prawo odrobienia zajęć.
4. Kursant przychodząc na zajęcia zobowiązany jest okazać w Recepcji ważny karnet.
5. Za zgodą właścicielek Studia, Kursantki mogą przyprowadzić na zajęcia osoby trzecie.
6. Dwie niezgłoszone nieobecności z rzędu traktowane są jako rezygnacja z zajęć.
7. W przypadku prośby ze strony Janeiro House o potwierdzenie nieopłaconej rezerwacji miejsca, brak potwierdzenia w ciągu 1 dnia roboczego traktowany
jest jako rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach i miejsce przechodzi na inną osobę.
VI Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
1. Osoby biorące udział w zajęciach pole dance robią to na własną odpowiedzialność. Janeiro House nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków,
ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas odbywania zajęć.
2. Każdy z Uczestników przez zapisaniem się na zajęcia powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach, co do uczestnictwa w zajęciach na terenie Janeiro House.
3. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach pole dance.
4. Podczas zajęć zabronione jest jedzenie i żucie gumy, co grozi zadławieniem.
5. W dniu zajęć pole dance nie należy smarować się balsamami, kremami itp. (zmniejsza to przyczepności do drążka oraz zwiększa ryzyko wypadku).
6. Zabrania się samodzielnej zmiany funkcji statyczno-obrotowej rur oraz używania innego sprzętu do ćwiczeń.
7. Rzeczy osobiste należy umieścić w szafce w szatni.
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