
Regulamin
Dotyczy Body & Soul Fit Studio z siedzibą w Jarocinie  na ul. NSZZ Solidarności 5,
prowadzonego przez Michalinę Stróżyk pod firmą BODY & SOUL FIT STUDIO
MICHALINA STRÓŻYK, NIP 6172217131 (zwane dalej: Studio).

1. Zasady ogólne

1. Za uczestnika Zajęć (zwanego dalej Uczestnikiem) uznaje się osobę posiadającą
aktualny karnet na Zajęcia (zwany dalej Karnetem) wyszczególnione w grafiku Studia 
(zwanym dalej Grafikiem) lub osobę, która wykupiła jednorazowe wejście 
na dane Zajęcia.
2.Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia Studia.
Uczestnik Zajęć, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu
Studia zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby
niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
3. Zapisanie się na Zajęcia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla uczestników Zajęć niezależnie od tego, 
czy faktycznie zapoznali się oni z jego postanowieniami.
4. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, 
o czym Uczestnicy zajęć zostaną poinformowani:

 •bezpośrednio (osobiście) podczas świadczenia usług w Studio
 •lub poprzez prowadzone przez Studio profile w mediach społecznościowych
 •lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną
 •lub poprzez przesłanie wiadomości SMS.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy są zobowiązani do podpisania
oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć
danego Uczestnika po zmianie tego Regulaminu.
6. Uczestnik jest uprawniony do braku akceptacji zmiany Regulaminu, co wymaga
pisemnego zgłoszenia Studio pocztą elektroniczną na adres bnsfitstudio@gmail.com.
Brak akceptacji zmienionego Regulaminu jest jednoznaczny z zakończeniem udziału
Uczestnika w Zajęciach z dniem pisemnego zgłoszenia i uprawnia Uczestnika do
zwrotu poniesionej opłaty z tytułu niewykorzystanych przyszłych zajęć w terminie 14
dni kalendarzowych.



2. Warunki uczestnictwa

1. Zajęcia odbywają się w Siedzibie Studio wskazanej w rozdz. 1 Regulaminu. 
W przypadku jednorazowej lub krótkotrwałej zmiany miejsca prowadzenia Zajęć,
Uczestnicy zostaną poinformowani:

 •bezpośrednio (osobiście) podczas świadczenia usług w Studio
 •lub poprzez prowadzone przez Studio profile marketingowe w mediach      
 społecznościowych
 •lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną
 •lub poprzez przesłanie wiadomości SMS.

2. W przypadku trwałej zmiany miejsca prowadzenia Zajęć lub Siedziby Studio,
Uczestnicy zostaną poinformowani z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w pkt. 1. Uczestnicy mają
możliwość pisemnego zgłoszenia zakończenia korzystania z usług Studio w wyniku
trwałej zmiany miejsca prowadzenia Zajęć lub Siedziby Studio, pocztą elektroniczną
na adres bnsfitstudio@gmail.com. Brak akceptacji zmienionego trwale miejsca
prowadzenia Zajęć lub Siedziby Studio jest jednoznaczny z zakończeniem udziału
Uczestnika 
w Zajęciach z dniem pisemnego zgłoszenia i uprawnia Uczestnika do zwrotu
poniesionej opłaty z tytułu niewykorzystanych przyszłych zajęć w terminie 14 dni
kalendarzowych.
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Studia wyłącznie za przedstawioną
pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna. Zgoda musi być przedstawiona przed
rozpoczęciem pierwszych Zajęć danego Uczestnika w Studio.
4. Uczestnik przed Rozpoczęciem pierwszych Zajęć jest zobowiązany do przedłożenia
oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Zajęciach Studio.  
5. Strojem obowiązującym w trakcie Zajęć jest strój sportowy, niekrępujący ruchów 
i nieodsłaniający części intymnych ciała (np. sportowy top, koszulka z odkrytymi
rękawami, krótkie spodenki). Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć 
z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na
bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas Zajęć 
(w szczególności pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransoletki itp.).  Jeżeli uczestnik 
nie wykona tego zobowiązania, w wyniku czego dojdzie do uszkodzenia mienia
Studia, zostanie on obciążony powstałymi kosztami. Na salę, w której odbywają się
Zajęcia można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso.



6. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku po Zajęciach, 
w szczególności do wyczyszczenia sprzętu i odłożenia go na miejsce.
7. Uczestnik zobowiązany jest nie spóźniać się na Zajęcia. Po upływie terminu
rozpoczęcia Zajęć, Studio (w tym w szczególności pracownicy recepcji 
oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach, 
jako przyczynę wskazując brak rozgrzewki. W przypadku nieskorzystania Studio 
z ww. prawa Uczestnik, który dotarł na Zajęcia po terminie ich rozpoczęcia bierze w
nich udział na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Studio za ewentualną
szkodę powstałą na osobie – Uczestniku Zajęć w sytuacji jego spóźnienia jest
wyłączona.
8. Studio może ponosić odpowiedzialność za szkodę powstałą na osobie – Uczestniku
Zajęć jedynie w sytuacji, gdy możliwe jest przypisanie jednoznacznej winy po stronie
Studio przyczyniającej się do powstałej szkody. Uczestnik Zajęć zobowiązany jest 
do zgłoszenia szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu – najlepiej w trakcie Zajęć 
lub bezpośrednio po ich zakończeniu.
9. W Zajęciach bezwzględnie nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu 
lub środków odurzających oraz kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie.
Odpowiedzialność Studio za wszelkie szkody osobowe lub majątkowe, spowodowane
przez osobę znajdującą się w wyżej opisanym stanie podczas uczestnictwa w Zajęciach,
w tym na tej osobie, spoczywa wyłącznie na tej osobie.

1. Aktualny cennik (zwany dalej Cennikiem) jest opublikowany w formie elektronicznej
na stronie internetowej oraz w prowadzonych przez Studio mediach
społecznościowych.
2. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku. Uczestnicy zostaną
poinformowani o każdej zmianie Cennika: 

 •bezpośrednio (osobiście) podczas świadczenia usług w Studio
 •lub poprzez prowadzone przez Studio profile w mediach społecznościowych
 •lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną
 •lub poprzez przesłanie wiadomości SMS.

3. Karnet jest terminowy i obowiązuje przez 4 tygodnie od daty udziału w pierwszych
Zajęciach. Warunkiem zakupu karnetu jest jego uprzednie opłacenie gotówką/kartą 
w siedzibie Studia lub przelewem na rachunek bankowy. Datą przelewu jest data
uznania środków na rachunku bankowym Studia.

3. Cennik i Karnet



4. Karnet jest wydawany na określoną liczbę wejść na Zajęcia (tzw. pula wejść
przypisanych do Karnetu). Cena Karnetu zależy od liczby wejść, na którą został 
on wydany. Wejścia niewykorzystane w danym miesiącu obowiązywania Karnetu 
nie przechodzą na kolejny miesiąc i nie mogą zostać przekazane innej osobie.
5. Karnet należy opłacić z góry, najpóźniej do/w dniu pierwszego wejścia na Zajęcia. 
6. Karnet jest imienny i nie może zostać odstąpiony innej osobie.

4. Organizacja zajęć / Zapisy

1. Szczegółowy wykaz Zajęć oraz ich terminów znajduje się w Grafiku na stronie
internetowej Studia oraz w prowadzonych przez Studio mediach społecznościowych.
Studio zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Grafiku. Informacja o każdej
zmianie Grafiku zostanie opublikowana w prowadzonych przez Studio mediach
społecznościowych.
2. Zajęcia trwają 60 minut.
3. Na Zajęcia można się zapisać poprzez mail: bnsfitstudio@gmail.com lub media
społecznościowe Studia.
4. Uczestnik ma prawo do udziału w Zajęciach po dokonaniu rezerwacji i ich
uprzednim opłaceniu zgodnie z procedurą opisaną w rozdz. 3 Regulaminu.
5. Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia 
z puli wejść przypisanych do wykupionego Karnetu.
6. Pierwszeństwo udziału w Zajęciach w konkretnej grupie mają zawsze osoby
zapisane do tej grupy, a dopiero w przypadku wolnych miejsc – osoby odrabiające
Zajęcia zgodnie z rozdz. 5. oraz osoby, które wykupiły jednorazowe wejście. 
7. W przypadku nieutworzenia się grupy lub/i wycofania danych zajęć danej grupy 
z Grafiku, Studio zaproponuje Uczestnikom zapisanym do tej grupy możliwość
dołączenia do innych grup w miarę możliwości lub zwrot odpowiedniej kwoty. 
8. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, zmiany instruktora prowadzącego
oraz zamiany terminu Zajęć, zobowiązując się do poinformowania Uczestników o
takiej sytuacji drogą elektroniczną lub SMS lub poprzez profile prowadzone w
mediach społecznościowych.
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 Zasady informowania o nieobecnościach opisane w pkt. 1 obowiązują również 

5. Odrabianie/odwoływanie Zajęć

         Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w Zajęciach, na które się zapisał 
         i ma zarezerwowane miejsce, jest zobowiązany do poinformowania Studio 
         o nieobecności telefonicznie, mailowo lub elektronicznie:

           •W przypadku zajęć porannych i dopołudniowych tj. rozpoczynających się 
               do godz. 12:00 – do godz. 20:00 dnia poprzedzającego
           • W przypadku zajęć popołudniowych tj. rozpoczynających się 
               po godz. 12:00 – na minimum 8 godzin przed terminem rozpoczęcia Zajęć.

1.
          w przypadku zapisania się na otwartą salę (tzw. „OPEN”).
      2. Uczestnik, który dochował procedury informowania, o której mowa w pkt. 1
będzie
          mógł odrobić Zajęcia, uczestnicząc w innych Zajęciach odbywających się w
okresie 
          obowiązywania Karnetu tego Uczestnika – o ile miejsca w innych grupach Zajęć
          będą dostępne.
      3. W przypadku braku dochowania procedury, o której mowa w pkt. 1 – Studio
          uznaje, że Uczestnik  wykorzystał jedno wejście z puli wejść przypisanych 
          do wykupionego przez niego Karnetu bez możliwości odrobienia Zajęć 
          oraz uzyskania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaty za te Zajęcia.
      4. W przypadku opłacania wejść jednorazowych Uczestnik, który nie dochował
          procedury opisanej w pkt. 1 jest zobowiązany do opłacenia Zajęć w terminie 7 dni
          kalendarzowych bez możliwości odrobienia Zajęć oraz uzyskania zwrotu kwoty
          stanowiącej równowartość opłaty za te Zajęcia.
      5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba
          potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z
prośbą
          o zawieszenie Karnetu. Każda prośba będzie indywidualnie rozpatrywana 
          przez Studio w terminie 7 dni kalendarzowych. Prośby należy zgłaszać drogą
          elektroniczną, przesyłając wiadomość e-mail na adres: bnsfitstudio@gmail.com
       6. W przypadku pozytywnej decyzji Studia, Karnet zostanie zawieszony na czas
          uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwości zawieszenia Karnetu 
          ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres
          obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia. 
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 1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych Uczestnika Zajęć oraz
ewentualnych rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika nieletniego jest Michalina
Stróżyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BODY & SOUL FIT STUDIO
MICHALINA STRÓŻYK, ul. NSZZ Solidarności 5, 63-200 Jarocin.
 2.Dane osobowe Uczestnika Zajęć oraz ewentualnych rodziców lub opiekunów
prawnych Uczestnika nieletniego przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
– jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik lub jego rodzic 

 3.Dane osobowe Uczestnika Zajęć oraz ewentualnych rodziców lub opiekunów
prawnych Uczestnika nieletniego będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w
Zajęciach Studio.
 4.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Studio ma prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 5.W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami
prawa, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Studio ma możliwość
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
 6.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, każda
osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Studio może skontaktować się 

 7.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Studio ma obowiązek
podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych, przez pierwszym uczestnictwem w Zajęciach 

 8.Studio zastrzega sobie możliwość rozpowszechniania wizerunku Uczestnika Zajęć 

odrębnego druku oświadczenia
lub wiadomości przesłanej do Studio za pomocą poczty elektronicznej 
lub wiadomości przesłanej poprzez profile Studio w mediach społecznościowych 
lub wiadomości SMS.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

         lub opiekun prawny lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika lub jego rodzica 
         lub opiekuna prawnego, przed zawarciem umowy.

         a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

         ze Studio pod adresem poczty elektronicznej bnsfitstudio@gmail.com

         przez danego Uczestnika.

          na profilach Studio prowadzonych w mediach społecznościowych, w celach
          marketingowych. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika Zajęć musi zostać poprzedzone
          pisemnym oświadczeniem Uczestnika, że wyraża zgodę na wykorzystywanie jego
         wizerunku utrwalanego podczas Zajęć w Studio. Oświadczenie to może zostać 
         przez Uczestnika wyrażone w formie:



7. Zasady końcowe

1. Jakakolwiek forma rejestrowania Zajęć przez Uczestnika, w tym również 
ich fotografowanie lub nagrywanie, jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą
instruktora prowadzącego Zajęcia oraz ich pozostałych Uczestników. Ze względu 
na charakter Zajęć, Studio za szczególnie istotne uznaje ochronę prywatności
Uczestników.
2. Siedziba Studia jest w terenem prywatnym, nie stanowi przestrzeni publicznej 
i nie miejscem ogólnodostępnym. Osoby niebędące Uczestnikiem mogą przebywać 
na terenie siedziby Studia wyłącznie za zgodą Studio. Osoby niebędące Uczestnikiem
mogą poruszać się po terenie siedziby Studia wyłącznie pod nadzorem pracownika
Studia.
3. Każda próba zakłócenia pracy Studia, w tym jej recepcji, administracji 
lub instruktorów będzie skutkowała natychmiastowym wezwaniem odpowiednich
służb.
4.Komunikacja ze szkołą jest możliwa drogą elektroniczną –  za pośrednictwem
wiadomości e-mail kierowanych na adres:bnsfitstudio@gmail.com; profili Studio
prowadzonych w mediach społecznościowych lub osobiście w recepcji Studia.
5. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. W przypadku zdarzeń nieuregulowanych w tych przepisach, wszelkie
spory powstałe pomiędzy Uczestnikiem Zajęć a Studio należy skierować do sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Studio.


