HÁZIREND
Kedves Vendégeink!
Az újonnan elkészült mozgásstúdiónk a belváros szívében, igényes és színvonalas környezetben
szeretne vendégei számára örömteli kikapcsolódást biztosítani. Annak érdekében, hogy minden
kedves vendégünk zavartalanul élvezhesse a stúdió kényelmét, illetve az oktatók által nyújtott
szolgáltatásokat, kérjük a következők betartását:
























Az előtérben kérjük a cipők levételét (elhelyezés az előtér cipőtárolóiban vagy az öltözőszekrényekben
lehetséges)
Érkezéskor kérjük, használd a kihelyezett kézfertőtlenítő gélt!
Kérjük, hogy az órák előtt 10 percnél korábban ne érkezzetek, hogy ne zavarjátok az előző órát.
Kérjük, hogy az órákra késve se érkezzetek, ezzel ne zavarjátok a már megkezdődött órát.
Lemondási feltételek: amennyiben mégsem tudtok eljönni lefoglalt órára, úgy délelőtti időpont esetén
legkésőbb 12 órával, délutáni időpont esetén legkésőbb 8 órával a foglalt időpont előtt töröljétek a
foglalásotokat az Időpontfoglaló segítségével online vagy értesítsetek minket telefonon! Le nem mondott
(vagy későn lemondott) jelentkezés esetén a napi jegy árát a legközelebbi alkalommal ki kell fizetni, vagy 1
alkalom levonásra kerül a bérletből!
Kérjük, ügyeljetek a megvásárolt bérletek érvényességi idejének (60 nap) betartására
A terem biztosít matracokat, de azokon a saját, nagyméretű törölköző használata kötelező.
A teremben saját szőnyeg is használható és díjmentesen tárolható.
Kérjük, hogy a közösségi helységekben (előtér, öltözők, mosdók) ügyeljünk a tisztaság fenntartására!
A WC kagylókba egészségügyi szemetet vagy más oda nem való tárgyat, hulladékot beledobni és leöblíteni
tilos! Erre a célra kérjük, használjátok a WC-ben lehelyezett szeméttárolókat!
A szemetet, üres palackokat laposra taposva a bejárat melletti szelektív szemetesekben kérjük elhelyezni.
Ha valami kiömlik és beszennyezi a padlót, szekrényt stb. vagy kifogy valami (pl. WC papír), esetleg elromlik,
rongálódik valami, kérjük az oktatót értesíteni, aki gondoskodik a takarításról, feltöltésről
Állatot kizárólag előzetes jelzés esetén és akkor lehet behozni, ha az szobatiszta.
A stúdió egész területén kérjük a hangos beszélgetés, zenehallgatás, telefonálás mellőzését, amikor a
teremben óra zajlik.
Az ajtók, ablakok nyitását, a hűtő-fűtő rendszerek és zeneeszközök be- és kikapcsolását kizárólag az oktató
végezheti.
A dohányzás a stúdió teljes területén tilos.
Alkohol és/vagy drog fogyasztása esetén az órákon való részvétel tilos.
A stúdió területén reklámanyagot elhelyezni kizárólag az stúdióvezető engedélyével lehetséges.
A stúdió teljes területén kérjük a politikai, vallási, identitási és egyéb megkülönböztetés kerülését, az ezzel
kapcsolatos bármilyen megnyilvánulás mellőzését.
A teremben/öltözőkben hagyott tárgyakat maximum egy hónapig őrizzük az erre a célra rendszeresített
dobozban, utána rászorulóknak ajándékozzuk vagy kidobjuk.
Ha beteg vagy, kérünk, hogy inkább maradj otthon és pihenj! Egyrészt többet teszel a gyógyulásodért,
másrészt nem fertőzöd meg társaidat és az oktatót
A foglalkozásokon, edzéseken való részvétel saját felelősségre történik! Kérjük, amennyiben bármilyen
egészségügyi problémád vagy panaszod volna, úgy csoportos óráink és/vagy személyi edzéseink
látogatásának megkezdése előtt konzultálj kezelőorvosoddal.

Köszönjük, hogy a fentieket tiszteletben tartjátok! Örömteli mozgást, kellemes kikapcsolódást
kívánunk stúdiónkban! LOFT Body Stúdió csapat

