Regulamin Joga Kolektyw
1. Każdy uczestnik zajęć w Joga Kolektyw jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania
poniższego regulaminu.
2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu.
3. Joga Kolektyw jest otwarte zgodnie z aktualnym grafikiem zajęć zamieszczonym na stronie
www.jogakolektyw.pl .
4. Joga Kolektyw jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich Świętych, Święta
Wielkanocne, wszystkie święta ustawowo wolne od pracy oraz dni ustalone wewnętrznie.
Joga Kolektyw może odwołać aktualne zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo
instruktora, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.jogakolektyw.pl
5. Uczestnikiem zajęć w Joga Kolektyw może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma
przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć i ponosi pełną
odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć. Osoby niepełnoletnie mogą
uczestniczyć w zajęciach za zgodą rodzica/opiekuna lub pod ich opieką.
6. Jakiekolwiek urazy, kontuzje, wszelkie poważne problemy zdrowotne oraz ciąża – muszą zostać
zgłoszone nauczycielowi przed zajęciami. W przypadku, gdy uczestnik nie jest pewny czy może
uczestniczyć w zajęciach, po jego stronie leży odpowiedzialność konsultacji ze swoim lekarzem
lub fizjoterapeutą prowadzącym na wykonywanie ćwiczeń fizycznych w ramach zajęć. Panie w
trakcie menstruacji powinny zgłosić taką informację przed zajęciami prowadzącemu. Uczestnik
bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
7. Joga Kolektyw nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli
osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel
ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co, do której ma podejrzenia o przeciwwskazania
lekarskie do ćwiczeń.
8. Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc. Zapisy odbywają się drogą mailową na adres
kontakt@jogakolektyw.pl , poprzez prywatną wiadomość na portalach społecznościowych Joga
Kolektyw (Facebook lub Instagram). Uczestnik, który nie zarezerwował wcześniej miejsca na
zajęciach może zostać wyproszony ze względu na brak miejsca.
9. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które:
- posiadają ważny karnet wydany przez Joga Kolektyw
- wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
- posiadają karty innych firm, z którymi Joga Kolektyw ma podpisaną umowę współpracy.
Uczestnicy ci są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania regulaminu posiadanych przez
siebie kart.
10. Karnet jest ważny tylko w wypisanym na nim terminie. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie
są zwracane.
11. W przypadku niewykorzystania wszystkich opłaconych wejść w karnecie, Joga Kolektyw może je
dodać do kolejnego wykupionego karnetu. Obowiązuje to tylko w przypadku, gdy, karnet na
kolejny miesiąc zostanie wykupiony do 14 dni od upływu daty ważności poprzedniego karnetu.
12. Karnet miesięczny jest imiennym i nie może być wykorzystywany na inne osoby.
13. Joga Kolektyw przyjmuje opłaty tylko w formie gotówki. Opłata w formie przelewu jest możliwa
tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
14. Uczestnicy zajęć mogą:
- korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć i na 15 minut przed wybranymi zajęciami
- używać sprzętów, których właścicielem jest Joga Kolektyw przeznaczonych do ćwiczeń, takich
jak maty, klocki, wałki, paski
15. Przed zajęciami oraz w trakcie trwania zajęć obowiązuje cisza.

16. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wyłączenia lub wyciszenia jakichkolwiek urządzeń mobilnych,
które mogą zakłócać ciszę przed i w trakcie trwania zajęć.
17. Program zajęć stanowi całość, uczestnicy zobowiązani są do realizowania go precyzyjnie, zgodnie
z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć
powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
18. Joga Kolektyw nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych
samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.
19. Uczestnicy nie pomagają i nie poprawiają innych uczestników zajęć, chyba, że następuje to na
wyraźne polecenie prowadzącego, np. w pracy w parach.
20. Przed wejściem na salę ćwiczeń należy ściągnąć obuwie. Można pozostawić je przed salą ćwiczeń
lub zabrać je do szatni. Joga Kolektyw nie ponosi odpowiedzialności za obuwie pozostawione
przed salą ćwiczeń.
21. Zabrania się wnoszenie, spożywania jedzenia oraz napojów na sali do ćwiczeń oraz w trakcie
trwania zajęć. Dotyczy to także gumy do żucia.
22. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny, dbanie o czystość skóry i stroju do
ćwiczeń.
23. Uczestnicy z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do
korzystania z prywatnej maty.
24. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie
samopoczucia, nagły wzrost ciśnienia, mdłości, napięcie w oczach, bóle kręgosłupa, stawów lub
chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić natychmiast dolegliwość
prowadzącemu.
25. Osoby pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod
wpływem ww. środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
26. Joga Kolektyw nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. Kosztowności,
pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
27. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Joga Kolektyw mogą być składane mailowo na adres:
kontakt@jogakolektyw.pl

