REGULAMIN SZKOŁY
Yoga Academy
§ 1. Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin dostępny jest do wiadomości w recepcji szkoły Yoga Academy
(YA) oraz na stronie internetowej http://www.yogaacademy.pl (również w wersji do
pobrania) i obowiązuje każdą osobę (zwaną dalej Uczestnikiem/Uczestnikami)
przebywającą na terenie szkoły YA, zlokalizowanej przy ul. Święty Marcin 31/1A
w Poznaniu, na podstawie zakupu jednorazowego biletu uczestnictwa, karnetu
czy innych produktów lub usług oferowanych przez YA.
2. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć Uczestnik zapoznaje się z niniejszym
regulaminem oraz wypełnia formularz rejestracji w zajęciach Yoga Academy,
zawierający deklarację, że poniższe postanowienia są mu znane i zgadza się na nie.
§ 2. Zasady korzystania z Yoga Academy
1. Szkoła Yoga Academy czynna jest 30min przed rozpoczęciem każdych zajęć.
Zalecamy przychodzenie na około 15min. przed wybranymi zajęciami, co pozwoli
na komfortowe przygotowanie się i nie zakłóci ćwiczeń grupy w razie ewentualnego
spóźnienia.
2. Dbamy o utrzymanie szczególnej czystości, dlatego w obrębie wszystkich pomieszczeń
poruszamy się bez obuwia. Każdy Uczestnik obowiązany jest do pozostawienia go
w wyznaczonym miejscu. W trosce o wspólny komfort prosimy Uczestników
o zwrócenie uwagi na zachowanie porządku w szatniach oraz pomieszczeniach
sanitarnych.
3. Szkoła Yoga Academy wyposażona jest w akcesoria niezbędne do wykonywania
ćwiczeń
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i pomieszczenia w szkole winny być wykorzystywane z zachowaniem dbałości
i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
stosowania środków odurzających.

Osoby pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających lub nie stosujące się do norm
współżycia społecznego tj. zachowujące się w sposób agresywny, niebezpieczny
czy wulgarny będą nie mają wstępu na teren szkoły i będą oddalane bez możliwości
ponownego wykupienia biletu/karnetu.
5. Szkoła nie jest wyposażona w systemy umożliwiające bezpieczne przechowywanie
wartościowych przedmiotów, dlatego zalecamy nie zabieranie ze sobą na zajęcia
przedmiotów o znacznej wartości. Yoga Academy zwolniona jest z odpowiedzialności
materialnej z tytułu ich utraty czy zagubienia.
Przedmioty znalezione przez pracowników na terenie Studio, dostępne będą do odbioru
w recepcji YA.
§ 3. Zasady uczestnictwa w zajęciach
1. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swój udział w zajęciach i korzystając
z nich oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
fizycznych.
2. W trosce o zapewnienie jak największego komfortu i bezpieczeństwa udziału
w zajęciach, Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie do udzielenia w formularzu
rejestracji informacji o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych, trwałych
i/lub odbytych kontuzjach, o długotrwałym leczeniu lub przyjmowaniu leków mogących
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rekonwalescencji, a także w przypadku kobiet - o ciąży. Formularz rejestracji winien
być przez Uczestnika aktualizowany, w każdym istotnym przypadku zaistnienia nowych
okoliczności zdrowotnych.
Ponadto Uczestnik ma obowiązek informowania Prowadzącego zajęcia o wszelkich
ww. trwałych lub nowo zaistniałych okolicznościach zdrowotnych, a także
o dolegliwościach lub pogorszeniu samopoczucia występującym w danym dniu.
W szczególności niepokojące zmiany samopoczucia w trakcie uczestnictwa w zajęciach,
Uczestnik winien niezwłocznie przekazywać Prowadzącemu, poprzez ustną informację.
3. Nie zaleca się podejmowania udziału w zajęciach bezpośrednio po posiłku. Wskazana
przerwa to min. 1,5. godziny.

4. Uczestnik zajęć zobowiązany przestrzegać zaleceń Prowadzącego w zakresie techniki
ćwiczeń i stosować się do jego wskazówek.
5. W wyjątkowych przypadkach, np. zachowanie dolegliwie zakłócające przebieg zajęć
innym osobom, Prowadzący może odmówić Uczestnikowi prawa dalszego udziału
w zajęciach.
§ 4. Wejścia jednorazowe i karnety
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Ceny zawarte w cenniku, udostępnionym w recepcji szkoły oraz na stronie internetowej
http://www.yogaacademy.pl nie podlegają negocjacjom.
2. Karnety oraz zaproszenia obowiązują na wszystkie zajęcia Yoga Academy.
Karnety wystawiane są na czas określony. Niewykorzystane karnety nie podlegają
zawieszeniu/przedłużeniu. Z dniem upływu ważności karnetu wszystkie niewykorzystane
zajęcia zostaną anulowane, przy czym przez termin ważności należy rozumieć datę
następującą po ostatnim dniu wykupionego karnetu. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie
podlegają zwrotowi.
System nie przedłuża karnetów o dni świąteczne, w których szkoła nie jest czynna.
Przedłużenie ważności karnetu/jednorazowego biletu wstępu następuje jednak
w przypadku odwołania zajęć przez Yoga Academy bez wcześniejszego poinformowania
o zaistniałej sytuacji nadzwyczajnej w sposób określony w §4 ust.1.
3. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, dlatego
Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Otrzymanie zniżki dla studentów na wejście jednorazowe oraz rabatu dla emerytów
i rencistów jest możliwe po okazaniu legitymacji lub w przypadku emerytów – po
okazaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie 60. roku życia.
5. W przypadku zagubienia karty uczestnika, koszty wydania duplikatu wynosi 10zł.

§ 5. Dane osobowe
1. Yoga Academy przetwarza dane Uczestników wyłącznie w celu ich rejestracji
i realizacji usług szkoły. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania
przetwarzania danych i ich usunięcia.
2. YA może zbierać i przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania własnych informacji
promocyjnych/handlowych jedynie za dodatkową zgodą Uczestnika.
Szkoła nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Uczestników
za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych, kiedy dziać się to może na żądanie organów
uprawnionych.
§ 6. Postanowienia końcowe
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji grafiku zajęć, zmian instruktorów, cen
karnetów, regulaminu, a także zmian dni otwarcia szkoły YA z okazji niektórych dni
świątecznych.
Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie http://www.yogaacademy.pl
oraz fb: https://www.facebook.pl/yogaacademypoznan.

