
Regulamin treningów personalnych 

 

1. Treningi odbywają się w mieszkaniu klienta (wyłącznie rejony Popowic, Starego Miasta, Nadodrza oraz pl. 

Grunwaldzkiego), w terenie lub w lokalu instruktora przy pl. Jana Pawła II. 

2. Cena dojazdu do klienta na terenie Wrocławia jest uzależniona od lokalizacji: od 10 do 20 zł. 

3. Oferowane na stronie pakiety "Pełna opieka" obowiązują przez 6 tygodni od daty pierwszego treningu. 

4. Płatność za karnet następuje po pierwszym treningu instruktażowym. Klient ma prawo zdecydować 

wówczas, czy uiszcza opłatę za trening jednorazowy czy też wykupuje pakiet. Płatność za pakiet następuje z 

góry za cały miesiąc wyłącznie gotówką. Klient po dokonaniu opłaty za zajęcia otrzymuje papierowy karnet, 

który stanowi podstawę do roszczeń. 

5. Rezerwacji wszystkich terminów treningów należy dokonać od razu po wykupieniu pakietu. W przypadku 

niezrealizowania karnetu w ciągu 6 tygodni, wpłata za wykupione treningi nie podlega zwrotowi. 

6. W nagłych sytuacjach, w których klient nie może uczestniczyć na treningu, istnieje możliwość 

przeniesienia zajęć na inny dzień, pod warunkiem dostępności tego terminu. W przypadku braku wolnych 

terminów w danym miesiącu, usługa ta nie zostanie zrealizowana.  

7. W przypadku spóźnienia się instruktora ze względu na nieprzewidziane sytuacje, ten zobowiązuje się 

przeprowadzić zaplanowany trening najszybciej jak tylko będzie to możliwe. W przypadku niedyspozycji 

instruktora, ten zobowiązuje się poinformować klienta i zaproponować nowy termin dogodny dla obu 

stron. 

8. W przypadku niezadowolenia klienta z usługi/efektów klient zobowiązany jest poinformować instruktora 

o swoich spostrzeżeniach i znaleźć optymalne rozwiązanie dla obu stron. 

9. Instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia treningu/ podjęcia się współpracy, jeśli występują 

przeciwwskazania do przeprowadzenia bezpiecznego treningu. W wyjątkowych sytuacjach trening może 

zostać przeprowadzony pomimo przeciwwskazań względnych, jednak wyłącznie za pisemną zgodą klienta. 

10. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości przeprowadzenia treningu/ rozpisania planu 

treningowego bez wcześniejszego wykonania testów diagnostycznych u klienta. 

11. W przypadku pakietu "Ukierunkowanie" instruktor z należytą starannością zobowiązuje się przekazać 

podopiecznemu wszystkie istotne kwestie związane z bezpiecznym treningiem oraz dostosować go do 

możliwości lokalowych i sprzętowych klienta. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne 

wykonywanie/ nie wykonywanie zaleceń, w których nie może osobiście uczestniczyć. 

 

Regulamin jest mi znany i akceptuję go w całości. 

…………………………………………………………………………. 

Data i podpis klienta 


