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REGULAMIN zajęć fitness online 

1. Akcja pod nazwą ,,Akademii Akademosa – trenuj z nami online’’ będzie 

prowadzona przez Centrum Sportu Akademos zdalnie za pomogą ogólnodostępnej 
platformy Facebook.  
 

2. Akcja trwa od dnia 30.03.2020 roku do odwołania.  
 

3. Ofertą objęte są tylko karnety tygodniowe ważne od poniedziałku do niedzieli.   
 

4. Płatność za karnet tygodniowy dokonywana jest jednorazowo i wynosi 27 zł.  
 

5. Opłatę należy uiszczać przelewem bankowym: CRH Akademos sp. z o.o. , 20-853 Lublin, 
ul. Symfoniczna 1 nr 88 1240 5501 1111 0000 5586 4282 (bank PEKAO SA), z tytułem: 
"FITNESS,  imię i nazwisko, data tygodnia"  (np. FITNESS, Alicja Kowalska, tydzień np 
30.03-05.04.2020).  

 

6. Przesłanie potwierdzenia płatności na sport@akademos.pl lub przez messenger 
AKADEMOS CENTRUM SPORTU, upoważnia do dołączenia do deklarowanej grupy 
tygodniowej.  

7. Czas realizacji usługi obowiązuje od dnia zakupu przez kolejne dni, do niedzieli włącznie, 
przypadającej na koniec tygodniowego karnetu.  
 

8. Karnety zakupione na zdalne zajęcia fitness w akcji ,,Akademii Akademosa online’’ nie 
mogą być zawieszane. Brak wykorzystania wykupionego karnetu na określony tydzień nie 
upoważnia do wykorzystania w okresach następnych.  

9. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za tydzień, ani 
nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.  
 

10. Oferta obowiązuje w godzinach wyznaczonych zgodnie grafikiem ćwiczeń online w danym 
tygodniu, umieszczanym na Facebooku.  
 

11. Zajęcia będą odbywały się w zamkniętej grupie na Facebooku, do której będą mieć 

dostęp tylko osoby, które opłaciły tygodniowy karnet. 
 

12. Zajęcia relacjonowane będą na żywo. Jeżeli klient nie skorzysta z zająć na żywo, to 

może odtworzyć trening i nadrobić zajęcia w dowolnym czasie, ale tylko do 

poniedziałku do momentu uruchomienia kolejnego programu na kolejny tydzień.  
 

13. Informacja o szczegółach oferty dostępna jest  na stronie FB Akademosa oraz pod 
numerem telefonu  koordynatora fitness nr 519 350 135. 
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14. Akcja  nie  łączy się z  innymi  promocjami,  zniżkami,  rabatami, itp. 
 

15. Nie ma możliwości korzystania z dotychczas zawieszonych regularnych karnetów  w 

ramach akcji „Akademii Akademosa online”. Zawieszone regularne karnety będą do 

dalszego wykorzystania po uruchomieniu klubu. 

 

16. CS Akademos nie jest odpowiedzialne za poprawność transmisji zajęć online, jak również 
nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu klienta do sieci.  
 

17. Udział w akcji „Akademii Akademosa - trenuj z nami online’’ oznacza akceptację 
niniejszego regulaminu. 
 

18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2020 roku i może zostać zmieniony przez 
Centrum Sportu Akademos w dowolnej chwili. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna 
na stronie Centrum Sportu Akademos.  
 

  


