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1. Treningi personalne prowadzone są przez certyfikowanych trenerów.                                         
2. Warunkiem uczestnictwa w treningach osobistych jest: 
- akceptacja regulaminu,                                                                                                              
- uzupełnienie i podpisanie formularza wraz z zawartymi w nim oświadczeniami. 
- wykupienie jednorazowej lub pakietowej karty treningowej wg aktualnego cennika, 
3. Trening personalny w Unismartfit metodą tradycyjną trwa 60 minut a metodą EMS 
20 minut. 
4. Opłatę za treningi Klient zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym 
cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć. Uczestnik może dokonać wpłaty 
zarówno gotówką jak i za pomocą przelewu bankowego na wskazane konto. 
5. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie 
strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem (telefonicznie na linii trener-Klient). Trening 
odwołany przez uczestnika z jednodniowym wyprzedzeniem będzie przeprowadzony 
w innym terminie dogodnym dla obu stron.                                                                                        
6. Grafik treningów personalnych zostaje ułożony w porozumieniu z Klientem (z góry 
umówione dni tygodnia i godziny), choć może być w każdej chwili zmieniony za 
porozumieniem stron.  
7. Pakiet 4 i 8 (*oferta specjalna, patrz cennik) treningów jest ważny przez miesiąc od 
daty jego wykupienia, pakiet 12 treningów jest ważny przez 2 miesiące od momentu 
jego wykupienia. Pakiet 20 treningów ważny jest 3 miesiące od daty wykupienia.                                                
8. Trenerzy Unismartfit zastrzegają sobie prawo do indywidualnego ustalenia, w 
porozumieniu z Klientem, warunków treningów Unismartfit.                                       
9.Treningi Unismartfit mają charakter osobisty dlatego odstąpienie innej osobie 
jednego treningu bądź całego pakietu jest niemożliwe. 
10. Na zajęcia Klient powinien przychodzić zaopatrzony w wygodne, sportowe 
obuwie oraz powinien posiadać odpowiedni strój sportowy (w przypadku treningu 
EMS, strój bawełniany).  
11. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach. Zalecane jest 
przybycie 5-10min wcześniej w celu przygotowania się do treningu.. 
12. Trenujący powinien oznajmić Trenerowi każde problemy fizyczne, mające 
bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie dolegliwości 
które pojawiają się w trakcie trwania treningu. 
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13. Trener Unismartfit może przerwać trening, jeśli w tracie ćwiczeń zaobserwuje u 
Trenującego nietypowe dolegliwości.                                                                                                             
14. Trenujący powinien stosować się do zaleceń Trenera Unismartfit.                                    
15. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu 
należącego do lokalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Klient ponosi 
materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, 
urządzeń lub sprzętu należących do lokalu w pełnej wysokości jak również zwrotu 
utraconych korzyści w związku z niemożnością ich wykorzystania w czasie naprawy.              
16. Trenujący podpisuje się na karcie treningowej po każdym wykonanym treningu w 
Unismartfit.                                                                                                                    
17. Personel Unismartfit jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla 
celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów lokalu, w tym także 
niezamierzonego utrwalania wizerunku Klientów o ile ww. działanie lokalu nie 
narusza praw i wolności Klientów. Personel Unismartfit zastrzega sobie prawo do 
prowadzenia monitoringu studia. Monitoringiem nie będą objęte pomieszczenia 
szatni i łazienki.                                                                                            
18.Unismartfit nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź 
zaburzenia związane z usługami, powstałe z winy Klienta, bądź też w wyniku 
zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią 
przeciwwskazanie, a nie były znane trenerom Unismartfit.                                                                                                 
19. Ewentualne reklamacje sposobu przeprowadzania ćwiczeń należy zgłosić 
niezwłocznie po treningu, zastrzeżenia zgłaszane w późniejszym terminie nie będą 
uwzględniane.                                                                                                                            
20. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć i terenu studia bez 
zgody Trenera jest zabronione.                                                                                                 
21. Każde niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania 
współpracy między Trenującym a Unismartfit. 

 


