
Regulamin zajęć organizowanych przez Justynę Cilulko-Dołęga – joga i rozwój (Organizator) 

 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Proszę o punktualne przybywanie na zajęcia, co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem, co pozwoli na 

odpowiednie przygotowanie się do nich, a tym samym nie będzie zakłócać przebiegu zajęć już 

prowadzonych. Komfort współuczestników oraz prowadzącego jest dla nas bardzo ważny. 

2. Na zajęcia nie należy przychodzić bezpośrednio po posiłku. Wskazana przerwa to minimum 1- 1,5 godziny. 

 

     § 2. Obowiązki uczestników 

1. Wszelkie dolegliwości lub pogorszenia samopoczucia utrzymujące się od kilku dni bądź występujące  

w danym dniu należy zgłosić prowadzącemu zajęcia. 

2. Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w zajęciach i jest zobowiązany do udzielenia informacji  

o swoim stanie zdrowia prowadzącemu, zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to wszelkich niedyspozycji 

ruchowych, w szczególności odbytych/trwających kontuzji, długotrwałego leczenia, przyjmowania leków, w 

tym w szczególności takich, które mogą wpłynąć na sprawność psychofizyczną, przebytych operacji (w tym 

gojące się rany, okres rekonwalescencji pooperacyjnej), jak i kobiet w ciąży. Ponadto wszelkie zmiany 

zachodzące w trakcie uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik zobowiązany jest na bieżąco przekazywać 

prowadzącemu. Niedopełnienie wskazanego w niniejszym punkcie obowiązku, będzie każdorazowo 

poczytywane, jako rażące naruszenie postanowień regulaminu, w następstwie, czego uczestnik może 

zostawać zobowiązany do opuszczenia zajęć, a ponadto Organizator zastrzega sobie prawo nie wyrażenia 

zgody na udział Uczestnika w przyszłych zajęciach.  

3. W przypadku skorzystania przez Organizatora z uprawnień, o których mowa w ostatnim zdaniu  

§ 2 ust. 2 powyżej, Uczestnikowi zostanie zwrócona kwota z tytułu niewykorzystanej części karnetu, zgodnie 

z obowiązującym cennikiem. 

4. Uczestnik zajęć powinien podpisać regulamin i formularz uczestnictwa w zajęciach przed przystąpieniem 

do pierwszych zajęć. Szczegółowe wypełnienie formularza oraz aktualizacja w miarę potrzeby, zawartych w 

nim informacji, jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do uczestnictwa  

w zajęciach. 

§ 3. Płatności 

1. Opłaty za zajęcia wpłacane są z góry, przed zajęciami.  

2. Wpłata za zajęcia może być dokonana gotówką lub przelewem na konto bankowe: Millennium Bank, 

numer: 49 1160 2202 0000 0003 8860 6560. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika, 

rodzaj zajęć oraz ich datę. 

3. Karnet miesięczny za uczestnictwo 2 razy w tygodniu jest ważny na 8 kolejno odbywających się zajęć. 

Karnet miesięczny za uczestnictwo raz w tygodniu jest ważny na 4 kolejno odbywające się zajęcia w 

wybranym i ustalonym z góry dniu tygodnia. Odwołanie zajęć lub wystąpienie dni świątecznych w dni 

odbywania się zajęć, powoduje przesunięcie ważności karnetu na kolejne zajęcia.  

4. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie podlegają zwrotowi oraz nie są przenoszone na kolejne miesiące. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian instruktorów w dowolnym momencie. Informacje  

o zmianach będą umieszczane na Facebooku oraz na stronie cilulko-dolega.pl. 

2. Deklaracja udziału w zajęciach oznacza przyjęcie powyższego regulaminu. 

3. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu dotyczy każdego uczestnika pod rygorem unormowanym § 

2 pkt 2. 

 


