Regulament programari antrenamente

Acest regulament intra in vigoare incepand cu data de 10.06.2016
Programarea este obligatorie doar pentru antrenamentele de seara, orele 18.00, 19.00 si 20.00.
Accesul la celelalte ore din program se face fara programare, pana la ocuparea locurilor disponibile.
Dupa ocuparea locurilor disponibile, accesul in sala este interzis.
Administratia isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament si se obliga sa anunte
forma actualizata a regulamentului prin afisarea acestuia in incinta salii cat si online.
Pentru o buna desfasurare a antrenamentelor va rugam sa cititi si sa respectati regulamentul de
programare pentru antrenamente in cadrul salii Lady Sport Club.
Deoarece capacitatea salii este limitata, pentru confortul dumneavoastra nu se fac programari peste
capacitatea salii. Dupa ocuparea locurilor disponibile nu se mai fac programari.
Va recomandam sa sustineti un examen medical inainte de a incepe sa frecventati sala, deoarece, in
mod evident, sunteti responsabile de sanatatea Dvs.
La intrarea in sala, aveti obligatia sa predati abonamentul la receptie iar returnarea acestuia se face
dupa incheierea orei de antrenament.
1. Pentru confortul Dvs, participarea la antrenament se va efectua in urma unei programari
telefonice sau sms text.
2. Programarea pentru participare la antrenament se face DOAR prin apel telefonic sau prin
SMS la numarul 0751.148.148.
3. Programarile sunt obligatorii pentru TOATE doritoarele de a participa la antrenament.
4. In cazul abonamentului nelimitat, programarea este OBLIGATORIE pentru a participa la
antrenamentele in intervalul orar sus mentionat.
5. In cazul prezentarii la sala fara programare prealabila, accesul la antrenament este interzis.
6. In urma programarii se vor inregistra urmatoarele date: Nume, Prenume, ora de antrenament,
numar de telefon. In cazul programarii prin SMS, textul trebuie sa contina aceleasi date,
Exemplu: “Nume, Prenume, ora 18.00, nr de telefon”.
7. In cazul programarii prin sms veti primi o notificare care va confirma rezervarea la
antrenament. In cazul programarii prin apel telefonic, confirmarea se va comunica in timpul
convorbirii telefonice.
8. In cazul in care nu mai exista locuri disponibile la ora solicitata de catre Dvs, veti fi anuntata.
Va rugam sa cititi cu atentie mesajul primit.
9. Programarile se fac DOAR pentru ziua curenta. Este exclusa posibilitatea de a face programari
pentru mai multe zile.
10. Programarea se face DOAR de catre persoana care urmeaza sa participe la antrenament. Este
exclusa posiblitatea de a face programare pentru terte persoane.
11. Programarile se vor inregistra incepand cu ora 15.00 .

12. Daca nu va puteti respecta programarea, aveti obligatia sa anuntati la receptie, prin apel
telefonic la numarul 0751.148.148 anularea sedintei cu minim 2 ore inainte de ora
programata.
13. Pentru reprogramarea la o alta ora decat cea stabilita initial aveti obligatia sa anuntati in timp
util la receptie prin apel telefonic.
14. In cazul in care NU ANULATI PROGRAMAREA cu minim 2 ore in avans (exemplu: pentru
anularea programarii de la ora 18.00 aveti obligatia de a anunta la receptie pana la ora
16.00 cel tarziu), respectiva sedinta SE CONSIDERA EFECTUATA si se va lua din abonamentul
Dvs actual.
15. In cazul neprezentarii la antrenamentul programat cat si in cazul neanularii in timp util a
programarii efectuate, sedinta se considera efectuata si se va lua din abonamentul Dvs actual.
16. In cazul anularii unei programari vor fi contactate persoanele din lista de asteptare pentru a fi
anuntate despre posibilitatea inscrierii la antrenament.
17. Dupa ocuparea locurilor disponibile NU SE FAC ALTE PROGRAMARI. La solicitare aveti
posibilitatea sa fiti inscrise in lista de asteptare la ora dorita de catre Dvs. Astfel, in cazul unei
anulari veti fi anuntata de pobilitatea inscrierii la antrenament.
18. Participarea la prima sedinta gratuita in intervalul 18.00-21.00 se va face in limita locurilor
disponibile pentru ora indicate.
Regulile prezentului regulament se aplica si in cazul detinatoarelor cardurilor 7card.
Lady Sport Club isi rezerva dreptul de a suspenda temporar posibilitatea unei persoane de a face
programari in urma nerespectarii prezentului regulament.
Va multimim pentru intelegere si pentru ca ati ales un stil de viata sanatos prin miscare alaturi de
noi.

