Rezervačný poriadok na skupinové cvičenie
obsahuje pravidlá a postup pre rezerváciu skupinových cvičení v šport centre
Línia Fit.

Pravidlá a postup rezervácie:
1. Vyberte si hodinu (lekciu) na ktorej sa chcete zúčastniť.
2. Rezerváciu je možné vykonať maximálne 7 dní vopred, platí len pre
členov klubu.
3. Zrušenie rezervácie je možné do 12:00 v deň konania sa lekcie a to
online alebo telefonicky. Po tomto termíne už nie je možné meniť ani
rušiť rezerváciu. Miesto na lekcii je rezervované a uhradené, vrátenie
kreditu v prípade nedostavenia sa na lekciu nie je možné. Storno
rezervácie je obmedzené na maximálny počet 3-krát/mesiac. To
znamená, že po presiahnutí limitu už nebude možné odhlásenie sa z
lekcie.
4. Čo potrebujete k rezervácii? (povinnosti rezervujúceho)
1. Mať vytvorené kreditné konto v šport centre.
2. Dobiť si kredit v min. hodnote 10,- Euro a mať minimálny
zostatok vo výške vstupného na danú hodinu, v súlade s cenníkom
v šport centre.
3. Na overenie totožnosti klienta je zamestnanec šport centra
oprávnený si vyžiadať od rezervujúcej osoby číslo členskej karty.
5. Po vykonaní rezervácie bude vstupné automaticky odčítané z vášho
osobného kreditu.
6. Ak sa hodina ruší pre nesplnený min. počet prihlásených, tak vstupné
za lekciu bude automaticky vrátené spať. Rezerváciu je možné
vykonať alebo zrušiť aj telefonicky. Pri takejto rezervácií je potrebné udať
Vaše osobné číslo, ktoré sa nachádza na členskej karte.
7. Rezervujúci je povinný sa po príchode na hodinu preukázať členskou
kartou, na ktorú bola hodina rezervovaná a poskytnúť ju ako zálohu za
kľúč .
8. Rezervujúci nemá nárok na vrátenie vstupného, ak sa na cvičení
nezúčastní alebo v čas nezruší rezerváciu.
9. Vykonaním rezervácie klient súhlasí s podmienkami a rezervačným
poriadkom stanoveným šport centrom.
10. Osoby, ktoré nemajú vytvorené kreditné konto a chcú si rezervovať
miesto na príslušnej hodine, musia osobne vyplatiť jednorazové vstupné
na recepcii šport centra pred začatím hodiny podľa aktuálne platného
cenníka.
11. Možnosť zúčastniť sa cvičenia je možné aj bez rezervácie, ak to
umožňuje zvyšná voľná kapacita hodiny.

12. Všetky ostatné podmienky návštevy fitnescentra upravuje Prevádzkový
poriadok.

