
Regulamin Szkoły Pole Dance Gravitan z dnia 20 stycznia 2017r. 

1.  Postanowienia ogólne 
1.1. Kluby sportowe Gravitan Health and Sport Clubs (dalej: „Kluby” lub pojedynczo „Klub”) należą do Gravitan Poland Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Racławicka 133 lok. 2, 02-117 Warszawa, zarejestrowaną przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod nr KRS 
0000349681, NIP5291777798, działającej pod marką Gravitan Health and Sport Clubs (dalej: „GHSC").
1.2. Wstęp do GHSC na karnet do Szkoły Pole Dance Gravitan (dalej: „SPDG") jest możliwy w godzinach otwarcia klubu, ale nie później niż 
na godzinę przed zamknięciem klubu. Członkowie klubu zobowiązani są ukooczyd trening najpóźniej 15 minut przed zamknięciem klubu i 
zobowiązani są opuścid klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
1.3. Warunkiem skorzystania z karnetu do SPDF jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu SPDF oraz Regulaminu Klubu Gravitan Health 
and Sport Clubs. Regulamin Klubu stosuje się odpowiednio do korzystania z Klubu na podstawie karnetu do SPDG.
1.4. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialnośd za swoje postępowanie niezgodne z treścią regulaminu. 
1.5. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. 
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówieo złożonych przed wejściem w życie zmian 
Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
1.6. Pracownicy GHSC mają prawo wyprosid osobę, która swoim zachowaniem narusza postanowienia regulaminu oraz uniemożliwia innym 
Klientom pełne korzystanie z oferty klubu. 
1.7. Klient ponosi pełną odpowiedzialnośd odszkodowawczą za wyrządzone z jego winy szkody podczas przebywania na terenie klubu i 
zobowiązany będzie do ich niezwłocznej naprawy. 
1.8. Na salę treningową Klient uprawniony jest wnieśd oraz spożywad napoje, ale niedozwolone i zabronione jest konsumowanie 
pożywienia. 
1.9. Na salę treningową Klient może wejśd wyłącznie w obuwiu zmienionym lub bez obuwia. Na zajęciach pole dance Klient powinien 
dwiczyd w odpowiednim stroju, przystosowanym do uprawiania tej dyscypliny sportu np. szortach i koszulce na ramiączka oraz 
obowiązkowo bez biżuterii. 
1.10. Na teren GHSC nie mogą wejśd osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub jakichkolwiek innych środków 
odurzających. Osobom przebywającym w GHSC zabrania się korzystania z jakichkolwiek środków odurzających. 
1.11. Na terenie GHSC obowiązuje zakaz przebywania zwierząt. 
1.12. Korzystanie z prywatnych aparatów i kamer oraz publikacja wykonanych za ich pomocą obrazów i filmów są dozwolone. 
2.  Zapisy i obecnośd 
2.1. Rezerwacji na zajęcia do SPDG można dokonad osobiście w recepcji klubu GHSC, telefonicznie w godzinach pracy klubu, drogą 
elektroniczną korzystając z przeznaczonego do tego celu formularza na stronie: www.poledance.gravitan.pl, wysyłając e-mail na adres:  
a.sokolowska@gravitan.pl lub dzwoniąc pod numer +48 519 020 336. 
2.2. GHSC prowadzi zapisy do SPDG zarówno w dni powszednie jak i w weekendy w godzinach otwarcia klubu. 
2.3. W momencie zapisu do SPDG, Klient zobowiązany jest zapoznad się z regulaminem oraz zaakceptowad/podpisad regulamin SPDG i 
klubu GHSC, uiścid opłatę za karnet oraz jednorazową opłatę administracyjną za kartę członkowską w wysokości 25 zł. Posiadacze karty 
członkowskiej GHSC są wyłączeni z opłaty administracyjnej.
2.4. W razie utraty karty członkowskiej, duplikat wydawany jest za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł. 
2.5. Karnet na zajęcia ważny jest przez jeden miesiąc od jego zakupu, po tym czasie traci swoją ważnośd. Celem przedłużenia karnetu należy
dokonad płatności do 25 dnia danego miesiąca za miesiąc kolejny.
2.6. Z uwagi na warunki organizacyjne, Klient nie ma możliwości odrobienia zajęd pole dance w innej grupie zajęciowej o zbliżonym
poziomie. Jeśli Klient nie będzie obecny na zajęciach w swojej grupie, zajęcia przepadają. Może w to miejsce pójśd na zajęcia open pole
dance lub odbyd dowolny trening, który ma charakter zajęd otwartych np. fitness, jeśli posiadany przez niego karnet do tego upoważnia.
2.7. Liczba miejsc podczas zajęd pole dance jest ograniczona.
2.8. Z uwagi na prowadzenie zajęd w grupie, Klient zobowiązany jest do punktualnego  przybycia na zajęcia. Jeśli Klient spóźni się więcej niż
15 minut na zajęcia, instruktor prowadzący zajęcia ma prawo wyprosid go z zajęd.
3. Opłaty 
3.1. Pełna oferta SPDG wraz z aktualnym cennikiem dostępna jest w recepcji klubu GHSC. 
3.2. GHSC zastrzega sobie możliwośd zmiany cennika, przy czym zastosowanie on będzie miał do umów zawartych po zmianie cennika.
3.3. Klient może dokonad wpłaty gotówką lub kartą w recepcji GHSC. Usługa zostanie zrealizowana dopiero po uiszczeniu wymaganej 
kwoty. 
3.4. GHSC wystawia faktury VAT. 
3.5 W przypadku, gdy grupa, do której zapisał się Klient nie zostanie utworzona z powodu zbyt małej ilości chętnych, Klient będzie mógł
wybrad inną grupę, w której będzie jeszcze wolne miejsce, albo wpłacona przez niego kwota za karnet zostanie zwrócona. 
4. Promocje i karnety promocyjne
4.1. GHSC organizuje promocje, umożliwiające Klientom zakup usług w niższej cenie. Informacji o promocjach oraz ich zasadach udzielają 
pracownicy GHSC. 
4.2. Promocje oferowane przez GHSC nie łączą się.

5. Bezpieczeństwo 
5.1. Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialnośd i nie może zgłaszad pod adresem klubu żadnych roszczeo z tytułu 
uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu.
5.2. Klient przed treningiem w klubie powinien we własnym zakresie skontrolowad stan zdrowia oraz dowiedzied się o ewentualnych
przeciwwskazaniach do uprawiania pole dance. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności 
fizyczne i psychiczne, nie mogą trenowad na terenie GHSC. 
5.3. Klient jest zobowiązany do dbania o sprzęt, na którym dwiczy oraz zgłaszania pracownikom klubu każdej nietypowej sytuacji związanej 
z tym sprzętem. 
5.4. Drążków nie należy czyścid wodą ani alkoholem, a także jakimkolwiek własnym środkiem. Należy do tego celu używad płynu 
wskazanego przez pracowników klubu. 
5.5. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie drążków bez zgody pracowników klubu. 
5.6. Klient może stosowad środki poprawiające przyczepnośd ciała do drążka np. gripy, magnezje. 
5.7. Ze względów na własne bezpieczeostwo, Klient nie powinien stosowad kremów i balsamów do ciała w dniu treningu.

Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęd i filmów na potrzeby promocji i reklamy GHSC podczas zajęd Pole Dance i na wykorzystanie 
mojego wizerunku w przypadku publikacji wyżej wymienionych materiałów. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GHSC w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926. 

Numer Klienta:…………………………………………………….. 

Data:…………………………………………………………………….. 

Podpis Klienta……………………………………………………….. 
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