Zasady udziału w kursach w Dream Team na karty sportowe
• Osoby korzystające z kart Multisport, Fit Ptofit, Medicover Sport zobowiązane są
do wpłaty kaucji w wysokości 100 zł w celu uczestniczenia w kursie.
• Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej do godziny 15:00 w dniu zajęć.
Nieobecności na sobotnich kursach należy zgłosić do godziny 20:00 w piątek.
Zgłoszone nieobecności należy odrobić w trakcie trwania kursu na dowolnych
zajęciach poza kursem.
• Za każdą niezgłoszoną nieobecność z kaucji pobierane jest 20 zł.
• W przypadku zapisania się na kontynuację grupy / na kolejny kurs zgłoszone
nieobecności można odrabiać na kolejnym kursie.
• W przypadku braku zapisu na kontynuację kursu nieobecności zostają rozliczone z
kaucji.
• W przypadku braku możliwości rejestracji wejścia z winy użytkownika należy
zapłacić za dane zajęcia zgodnie z cennikiem kursu.
• W przypadku potrącenia z kaucji należy wyrównać wysokość kaucji do 100 zł aby
wziąć udział w kolejnym kursie / kontynuacji kursu
• Karty są imienne, nie można korzystać z nieswojej karty

Zasady udziału w zajęciach otwartych na karty sportowe
• Osoby korzystające z kart Multisport, Fit Profit, Medicover Sport zobowiązane są
do wpłaty kaucji w wysokości 40 zł w celu rezerwacji miejsca na zajęcia.
• Rezerwacje odwołujemy najpóźniej do godziny 15:00 w dniu zajęć ( w przypadku
zajęć po godzinie 17:00) lub do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia ( w
przypadku zajęć przed godziną 17:00)
• W przypadku nieodwołania rezerwacji w terminie kaucja przepada i należy ją
ponownie wpłacić aby zarezerwować miejsce na kolejne zajęcia.
• W przypadku braku możliwości rejestracji wejścia z winy użytkownika karty
należy zapłacić za zajęcia zgodnie z cennikiem zajęć.
• Karty są imienne, nie można korzystać z nieswojej karty
Osoby korzystające z karnetów / wykupionych kursów - Rezerwacje odwołujemy
najpóźniej do godziny 15:00 w dniu zajęć ( w przypadku zajęć po godzinie 17:00) lub do
godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia ( w przypadku zajęć przed godziną 17:00) .
W przypadku nie odwołania zajęć w terminie wejście z karnetu zostanie skreślone /
zajęcia z kursu przepadają.
Zgłoszone w terminie nieobecności na kursie można odrobić na dowolnych zajęciach
poza kursem w trakcie trwania kursu.
Karnety są ważne 30 dni
Na zajęciach Aerial są dwie osoby na 1 koło / szarfę

