REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
(nordic walking, zajęcia fitness) PROWADZONYCH PRZEZ RIGHTWAY s.c.
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Organizatorem zajęć jest firma: RIGHTWAY s.c. D. Napora, M. Świerad z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Budziszyńskiej 113/9.
Organizator posiada ubezpieczenie OC w wymaganym zakresie.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja treści niniejszego regulaminu poprzez złożeniem pod jego
treścią podpisu.
Uczestnicy są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach w obuwiu i stroju sportowym dostosowanym do
warunków pogodowych (nordic walking), w przypadku zajęć fitness do posiadania obuwia zmiennego oraz
ręcznika.
Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach należy każdorazowo poinformować instruktora o ewentualnej
niedyspozycji zdrowotnej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w
zajęciach powinien skonsultować się z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez
uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie choroby lub kontuzji.
Zajęcia nordic walking mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, w
parkach miejskich lub innych terenach zielonych.
Zajęcia nordic walking mogą zostać odwołane w przypadku złej pogody, np. ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy,
silnego wiatru. Informacje o tym fakcie będą zamieszczane na profilu Facebook firmy, stronie www.rightway.com.pl
oraz przesyłane e-mailem-w przypadku uczestników, którzy udostępnią swoje adresy mailowe. W przypadku
odwołania zajęć z powodów leżących po stronie Organizatora, karnety ulegają przedłużeniu o jeden tydzień.
Udział w zajęciach jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora lub bez opłat za okazaniem kart
MultiSport, FitFlex i OK SYSTEM, FitProfit.
KARNET – karnet jest miesięczny, ważny 1 miesiąc kalendarzowy i obejmuje ilość zadeklarowanych wejść/zajęć,
tj. dni treningowych wynikających z grafika zajęć Organizatora. Jedne zajęcia nordic walking w karnecie kosztują
17 zł, dla osób powyżej 60 roku życia 12 zł.
Uczestnicy mają możliwość wykupienia:
KARNETU MIESIĘCZNEGO CLOSE na zajęcia nordic walking/fitness na konkretną lokalizację (park, w którym
prowadzone są zajęcia przez Organizatora),zadeklarowaną ilość i dzień treningowy zajęć nordic walking/fitness, na
minimum 4 treningi.
KARNETU MIESIĘCZNEGO OPEN na zajęcia nordic walking/fitness na różne lokalizacje (parki, w których
prowadzone są zajęcia przez Organizatora),zadeklarowaną ilość zajęć nordic walking/fitness, minimum 6 treningów.
Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
Jednorazowy wstęp na zajęcia wynosi 25 zł w przypadku zajęć nordic walking, 20 zł w przypadku zajęć fitness.
Jednorazowe wypożyczenie kijów do nordic walking na zajęciach u instruktora kosztuje 2 zł.
Jednorazowe wypożyczenie latarki tzw. czołówki na zajęciach u instruktora kosztuje 2 zł.
Zajęcia odbywają się przez cały rok.
Organizator zastrzega, że zajęcia nordic walking odbywają się w przypadku, gdy zbierze się pięciu uczestników.
Zajęcia nordic walking wymagające zapisów: (...) nieobecność na zajęciach wymagających zgłoszeń
telefonicznych na dzień przed treningiem, (zgłoszenie udziału do godz. 18.00 w dniu przed treningiem) należy
zgłosić najpóźniej do godziny 14.00 w dniu zajęć tylko za pośrednictwem SMS pod nr tel. 661 990 220 lub 661 993
663. W przeciwnym przypadku zajęcia zostaną zaliczone jako odbyte. Dotyczy zajęć odbywających się od
poniedziałku do piątku.
(...) NIEZGŁOSZONA nieobecność na zajęciach wymagających zapisów telefonicznych na dzień przed treningiem
skutkuje tym, że zajęcia zostaną zaliczone jako odbyte. Dotyczy zajęć odbywających się w soboty.
Przed każdymi zajęciami instruktor zawsze otrzymuje listę osób zgłoszonych i odznacza odbyte zajęcia. W
przypadku osób, które nie zgłoszą w terminie swojej rezygnacji z zajęć instruktor oznaczy je na liście i przy
kolejnych zajęciach skasuje wejście, jako wykorzystane.
Uczestnicy mają obowiązek noszenia karnetów ze sobą. Jeśli uczestnik zapomni karnetu, jest to odznaczane na
kartce i uzupełniane podczas kolejnych zajęć.
Jeśli uczestnik zagubi karnet poniesie koszt wystawienia DUPLIKATU w wysokości 5 zł.
W przypadku rezygnacji z zajęć w porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość znalezienia chętnej osoby na
zwalniane miejsce.
Uczestnik ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. W tym zniszczenie
używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora jak użyczanego przez inne podmioty.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i może ulec zmianie, w takim przypadku Organizator
poinformuje o tym fakcie uczestników zajęć.
Wspólnicy Spółki RightWay
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