
 

Regulamin studia BestYa Pilates  

 
1. Klient uczestniczący w lekcjach Pilates oświadcza, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do 

wykonywania ćwiczeń fizycznych. 
2. Akceptując poniższy regulamin oświadcza, że podejmuje treningi na własną odpowiedzialność. 
3. Klient jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela Pilates o wszelkich dolegliwościach 

zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń, oraz ich intensywności do stanu 
zdrowia ćwiczącego.  

4. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionym treningu.  
5. Trening Pilates trwa maksymalnie 55 min (dla jednej osoby lub dla duetu). 
6. Podczas treningu obowiązuje strój sportowy,  nieograniczający swobody ruchu. Ćwiczymy boso lub w 

skarpetkach. 
 

7. Umówiony trening Pilates może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 
godzinnym wyprzedzeniem. 

8. W przypadku kiedy klient w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje nauczyciela o 
odwołaniu treningu przed umówionym terminem, trening pilates zostaje uznany przez 
nauczyciela za przeprowadzony. Klient jest zobowiązany za niego zapłacić przy kolejnej wizycie. 

9. W przypadku kiedy nauczyciel pilates w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje klienta 
o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, klient otrzymuje1 trening personalny gratis. 
 

10. W przypadku spóźnienia się klienta na trening Pilates, czas spóźnienia odliczony będzie od 
regulaminowego czasu treningu. 

 
 

11. Płatność za treningi/lekcje jest dokonywana przelewem na konto, kartą płatniczą lub gotówką w studiu 
Pilates. Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z nauczycielem (telefonicznie, przez sms, 
Messenger) lub przez aplikację booksy. 

 
12. Opłaty za trening powinny być uiszczane bezpośrednio po zakończonej usłudze lub przed jej 

rozpoczęciem. 
 

13. Nauczyciel ma prawo w razie swojej niedyspozycyjności na zaproponowanie treningu z innym 
wskazanym przez niego nauczycielem, ale musi o tym poinformować klienta. 

 
14. Rezerwacja treningu/lekcji nie dotyczy rezerwacji studia. W studio mogą równocześnie odbywać się 

inne treningi/lekcje z zachowaniem wzajemnego szacunku do innych klientów i sprzętu. 
 

15. Klient zobowiązany jest do odłożenia używanego sprzętu na miejsce i jego dezynfekcji, według 
instrukcji nauczyciela. 

 
16. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do podpisania oświadczania o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych niezbędnych do kontaktowania się z nim w zakresie korzystania z usług studia BestYa Pilates 
(zapisy, informowanie o odwołaniu bądź przesunięciu czasowym, informowanie o zmianach w 
regulaminie, cenniku, grafiku). 
17. Regulamin dostępny jest na stronie www.bestyapilates.pl 
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