REGULAMIN TGV CLUB
1. Na terenie klubu mogą przebywać Członkowie Klubu, tj. osoby które wniosły opłatę za uczestnictwo w
zajęciach. Wniesione opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków
regulaminu TGV Club.
2. Każdorazowo przed zajęciami Klubowicz jest zobowiązany udać się do Recepcji w celu dokonania opłaty lub
okazania karnetu.
3. TGV Club nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie Klubu wynikające ze złego stanu
zdrowia. Osoby mające wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, powinny bezwzględnie, przed rozpoczęciem
ćwiczeń, zasięgnąć opinii lekarza.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie dostosowania się do Regulaminu, jak i za
inne wypadki oraz zdarzenia losowe.
5. W zajęciach sportowych mogą uczestniczyć osoby powyżej 16r.ż. Dodatkowo osoby pomiędzy 16 a 18 r.ż.
muszą okazać pisemne zezwolenie rodziców na udział w zajęciach. W szczególnym wypadkach dopuszcza się
możliwość uczestnictwa w zajęciach osób poniżej 16 r.ż., jednak tylko pod nadzorem rodzica.
6. Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwe tylko w stroju i obuwiu sportowym.
7. W czasie zajęć należy bezwzględnie stopować się do poleceń instruktora lub osoby nadzorującej zajęcia.
8. Wykupionych miesięcznych karnetów nie można odstępować innym osobom. Karnety są imienne i prawo do
wejścia na dany karnet ma tylko osoba, która go wykupiła. Karnety są ważne 30 dni począwszy od daty zakupu.
9. Zapisy na zajęcia odbywają się na bieżąco (z treningu na trening). Osoby posiadające karnety maja możliwość
zapisu na 5 kolejnych zajęć do przodu.
10. Osoba która dwukrotnie nie powiadomiła o swojej nieobecności na zajęciach zostanie wykreślona z dalszych
zapisów.
11. Karnety i wejścia ulgowe przysługują uczniom i studentom do 25 r.ż. oraz seniorom powyżej 55 r.ż. ważne są
jedynie z aktualną legitymacją szkolną/dowodem osobistym.
12. Klub nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet miesięczny, jak również nie przenosi niewykorzystanych
wejść na następny miesiąc.
13. Klubowicz ma obowiązek zgłoszenia nieobecności na co najmniej 3 godziny przed zajęciami. Nieodwołanie
zajęć uznaje się za wykorzystane.
14. Pracownicy TGV Club mają prawo odmówić wykonania usługi osobie, której stan zdrowia budzi zastrzeżenia,
nieletnim oraz nietrzeźwym.
15. Członkowie Klubu zobowiązani są o dbanie o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący
wyposażeniem Klubu. Wszystkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone pracownikowi TGV Club.
16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach.
17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za za żadne wypadki mające miejsce na jego terenie, oraz jakąkolwiek stratą
ubrań, rzeczy wartościowych itd.
18. Ze względów bezpieczeństwa i higieny do Klubu nie wolno wnosić szklanych przedmiotów.

19. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu oraz przebywania osób pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
20. Do Klub nie można wprowadzać zwierząt.
21. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym Regulaminem.
22. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Regulaminu i wysokości opłat.
23. Wszelkie uwagi dotyczące działalności jak i wątpliwości w interpretacji Regulaminu prosimy zgłaszać do
właściciela Klubu.

