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(Imię i Nazwisko uczestnika zajęć) 
 
 
Oświadczenie 
Niniejszym oświadczam, że: 

- posiadam pełną zdolność (brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w zajęciach/treningach jogi i 
biorę w nich udział na własną odpowiedzialność, 

- zapoznałem się z poniższym regulaminem treningów i w pełni go akceptuję. 
 
Przypomina się, że ćwiczenia i asany nie zastępują leczenia. 
 

…………………………………....………… 
Czytelny podpis uczestnika zajęć 

 
 

 
REGULAMIN ZAJĘĆ/TRENINGÓW 

 
1. Treningi personalne prowadzone są przez Trenera / Nauczyciela Jogi Panią Agnieszkę 

Kowalczyk reprezentującą firmę INNOCENCE Andrzej Senyszyn, ul. Kwiatowa 15, 59-222 
Gniewomirowice, NIP: 6911115656. 

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach jest złożenie wypełnionego i podpisanego 
własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia o: 

- braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach, 
- braniu w nich udziału na własna odpowiedzialność 
- zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go. 

3. Opłatę za treningi klient (uczestnik) zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym 
cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć w recepcji Naszego salonu. 

4. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy (telefonicznie pod nr tel.: 537 006 006 lub w 
recepcji salonu w dniach, w których odbywają się zajęcia). 

5. Przy wykupieniu karnetu na zajęcia, klient zobowiązany jest do rozpisania zajęć (do przodu) 
w liczbie jaką określa karnet. 

6. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do uczestnictwa w 
wyznaczonych zajęciach. 



7. Okres ważności karnetu liczy się począwszy od dnia, w którym odbędzie się pierwszy 
trening do dnia, w którym odbędzie się ostatni trening. Niewykorzystane treningi z 
karnetu, nie przechodzą na kolejny okres, a opłata za niewykorzystane wejścia nie 
podlega zwrotowi. Uczestnik jednakże ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność na 
zajęciach. 

8. W celu kontynuowania rezerwacji miejsca na zajęciach, opłatę za kolejny cykl treningowy 
należy uiścić w dniu zakończenia poprzedniego karnetu. W przypadku niezachowania 
ciągłości Innocence Spa nie gwarantuje możliwości dalszego udziału w zajęciach, wolne 
miejsce zajmowane jest przez klienta z listy oczekujących. 

9. W przypadku treningów Jogi w Innocence Spa nie ma możliwości przesunięcia terminu zajęć. 
10. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów nagłych. 

Uczestnik w tym przypadku, może odebrać zaległy trening w kolejnym terminie zajęć. 
11. W przypadku treningów tzw. Małej grupy (4-6 osób), trener zastrzega sobie możliwość 

rozwiązania grupy (po wygaśnięciu okresu ważności karnetów), w przypadku gdy liczba 
klientów (uczestników) będzie niższa niż 4 osoby. 

12. Klient (uczestnik) zobowiązuje się do punktualnego pojawienia się na zajęciach 
treningowych (optymalnie: na 5 minut przed rozpoczęciem danego treningu), w przypadku 
spóźnienia się na zajęcia Trener nie jest zobowiązany do przedłużenia treningu. 

13. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych 
środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z 
treningu.Osobie wykluczonej z treningu z w/w powodów nie przysługuje możliwość odrobienia 
treningu. 

14. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminu obiektu, na którym odbywają 
się zajęcia. 

15. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody trenera jest zabronione. 
16. Trener oraz obiekt, w którym odbywają się zajęcia, w tym przypadku Innocence Spa nie 

ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników podczas 
treningów. 

17. Trener oraz obiekt Innocence Spa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
regulaminie treningów. 

18. Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bieżąco ew. zmiany w treści regulaminu. 
19. Regulamin dostępny jest na stronie www.innocencespa.pl . 

 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu. 
 
 
 

…………………………………....………… 
         Data i czytelny podpis uczestnika zajęć 

http://www.innocencespa.pl/

