REGULAMIN STAN SKUPIENIA

1. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do:
a. zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad
b. zachowania ciszy, czystości i porządku w salach i przebieralni
2. Zasady uczestnictwa w zajęciach cyklicznych
a. na zajęcia prowadzone są zapisy (mailowo, telefonicznie, osobiście).
Odpowiedzi na maile są udzielane w kolejności ich wpływania
b. potwierdzeniem wpisania na listę uczestników jest mail zawierający
informacje o płatności i terminie zajęć (min. 1 tydzień przed rozpoczęciem
pierwszych zajęć danego cyklu)
c. w
przypadku przekroczenia 1 tygodniowego terminu rezerwacji
(potwierdzenia przelewu) uczestnik automatycznie umieszczany jest na liście
rezerwowej.
d. o kolejności na liście podstawowej na dany cykl zajęć, decyduje kolejność
wpływania potwierdzeń przelewu
e. jeśli grupa liczy max. liczbę osób, kolejni chętni wpisywani są na listę
rezerwową - jeśli zwolni się miejsce, do grupy może dołączyć osoba z listy
rezerwowej
f. karnety na cykliczne zajęcia (oprócz warsztatów i kursów) są czasowe tzn,
ważne w terminach podawanych przez uczestnika w tytule przelewu (zgodne
z grafikiem)
g. w przypadku nieobecności na zajęciach danego cyklu, nie przysługuje zwrot
pieniędzy, ani możliwość uczestniczenia (odrobienia) w zajęciach kolejnego
cyklu
h. cennik - patrz pkt 11 a)
3. Zasady uczestnictwa w kursach, warsztatach
a. kurs lub warsztat stanowi całość. W związku z tym uczestnicy zapisując się
na niego zobowiązują się do uiszczenia opłaty w całości, biorąc na siebie
konsekwencje ewentualnych nieobecności i zmiany planów życiowych.
b. rezygnacja z kursu lub warsztatu 8 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia
zwrot wpłaconej zaliczki lub całej kwoty (jeśli taka została wcześniej
uiszczona)
c. zapisy - Patrz pkt 2 ppkt: a-e

d. w przypadku nieobecności na zajęciach danego cyklu kursu lub warsztatu,
nie przysługuje zwrot pieniędzy, ani możliwość uczestniczenia (odrobienia) w
zajęciach kolejnego kursu lub warsztatu
e. cennik - patrz pkt 11 b)
4. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest:
a. wpłata zaliczki przed pierwszymi zajęciami (min. 1 tydzień) i uregulowanie
pozostałej części opłaty w ustalonym terminie;
b. wypełnienie i odesłanie podpisanego kwestionariusza osobowego przed
rozpoczęciem kursu, lub przyniesienie go na pierwsze zajęcia;
c. poinformowanie prowadzącego o ewentualnych kontuzjach, chorobach,
przyjmowanych lekach, terapii, oraz podanie innych ważnych informacji.
5. Każdy z uczestników zobowiązuje się do słuchania instrukcji, przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i wykonywania poleceń nauczyciela.
6. Uczestnicy mogą korzystać z pomocy do ćwiczeń, które dostępne są na miejscu
(koce, wałki, pianki, paski)
7. Dostępne są także maty “ogólne”, prosimy jednak o przynoszenie własnych mat na
zajęcia.
8. W szkole obowiązuje Strefa Ciszy - prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych
(wyłączenie dźwięku i wibracji, lub przełączenie na tryb samolotowy) oraz ciche
rozmowy.
9. Uczestników prosimy o informowanie o ewentualnej nieobecności na zajęciach.
10. Cennik:
a ) karnety czasowe:
Ceny karnetów zależą od ilości zajęć w tygodniu, na które się decydujesz.
Ważny przez miesiąc karnet na:
jedne wybrane zajęcia w tygodniu (4 zajęcia/mies) kosztuje 150zł
dwa wybrane zajęcia w tygodniu(8 zajęć/mies)* - 280zł
trzy wybrane zajęcia w tygodniu (12 zajęć/mies)** - 390zł =
cztery wybrane zajęcia w tygodniu (16 zajęć/mies) - 500zł
Ważny przez miesiąc karnet OPEN na wszystkie zajęcia od pn-pt: 600zł
*) 1 zajęcia przez 2 miesiące - dotyczy tylko LAB
**) 1 wybrane przez 3 miesiące - dotyczy tylko LAB - cena 390zł
2 x tydzień przez 3 miesiące - dotyczy tylko LAB - cena 700zł
b) kursy, warsztaty:
Cena warsztatów i kursów ustalana jednorazowo i podawana do wiadomości
przed rozpoczęciem warsztatów/kursów.
11. Posiadacze karnetów do Stanu Skupienia otrzymują również zniżkę na wszystkie
warsztaty weekendowe i na wizyty w gabinecie osteopatycznym, działającym na
terenie Stanu Skupienia

