
REGULAMIN CENTRUM ACADEMIA 
Regulamin dotyczy uregulowania praw i obowiązków osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Academia 

1 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 
1. Każdy z chętnych do uczestnictwa w zajęciach jest zobowiązany do zgłoszenia się do recepcji Centrum Academia i wypełnienia formualrza zgłoszeniowego 
2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Centrum Academia jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem 

i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie. 
3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które przestrzegają regulaminu, wykupiły karnet lub opłaciły w nich udział jedną z kart pracowniczych. 
4. Zajęcia odbywają się w grupach podzielonych według wieku oraz stopnia zaawansowania. O przypisaniu do grupy decydują instruktorzy Centrum 

Academia. 
2 BEZPIECZEŃSTWO 

1. Centrum Academia nie wymaga od uczestników zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach. W związku 
z powyższym uczestnik może we własnym zakresie wykonać badania celem ustalenia stanu zdrowia i kondycji fizycznej pozwalającej na uczestnictwo 
w zajęciach bądź odstąpić od nich, jednakże zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Centrum Academia o stanie zdrowia i oznacza to, że jest 
świadomy stanu swego zdrowia, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o stanie zdrowia 
przekazują ich prawni opiekunowie. 

2. Centrum Academia nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione w szatni. W przypadku wartościowych przedmiotów o niewielkich 
rozmiarach, takich jak telefon komórkowy lub biżuteria istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę i położenia w wyznaczonym  przez instruktora 
miejscu. 

3. Przebywanie na sali treningowej bez wiedzy i zgody instruktora jest zabronione. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. 
Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik. 

4. Osoby towarzyszące uczestnikom mają możliwość obserwowania uczestników z poczekalni. 
5. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając porządku w Centrum Academia. Osoby oczekujące 

na uczestników zajęć nie mają prawa wejścia na salę treningową i mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. 
6. Za usunięcie i pokrycie finansowe szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi odpowiedzialność on sam lub jego prawny opiekun. 

3 SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 
1. Zajęcia prowadzone są w grupach, przy czym liczbę osób odbywających zajęcia w grupie określa Centrum Academia. 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia ważności karnetu w recepcji, przed rozpoczęciem zajęć 
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany stroju. Obowiązkowy strój dla uczestników zajęć to koszulka, spodenki/spodnie/abady – specjalne spodnie do 

capoeiry z cordą (sznurem), boso lub w obuwiu sportowym o miękkiej podeszwie nie zostawiającej śladów na podłodze sportowej lub w przypadku grup 
dziecięcych w specjalnych skarpetkach antypoślizgowych. 

4. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia. 
5. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób spóźniających się na zajęcia. 
6. Centrum Academia ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób je utrudnia. Wykluczenie oznacza 

opuszczenie Sali ćwiczeń przez osobę dorosłą, a w przypadku nieletnich pozostawienie ich na Sali do czasu ich odbioru przez opiekuna. Uczestnikowi 
wykluczonemu z zajęć nie przysługuje zwrot poniesionych opłat za udział w zajęciach. 

7. W przypadku dużej liczby chętnych uczestników, która przekroczy określoną liczbę osób w grupie Centrum Academia zapewni zajęcia w innej grupie, bądź 
dokona zwrotu pieniędzy. 

8. W przypadku zbyt małej liczby uczestników danej grupy Centrum Academia zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zwrotu pieniędzy, bądź 
zaproponuje udział w innej grupie. 

9. Centrum Academia może wyznaczyć inna osobę do prowadzenia zajęć w przypadku choroby, niedyspozycji lub zwolnienia od zajęć instruktora. 
10. Centrum Academia może odwołać zajęcia jedynie w uzasadnionych przypadkach, co oznacza iż zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie 

uzgodnionym z uczestnikami, a w przypadku braku porozumienia opłata za odwołane zajęcia może być zwrócona. 
11. Centrum Academia ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca oraz instruktora grupy). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi 

kontynuację szkolenia Centrum Academia  przenosi niewykorzystaną kwotę na poczet zajęć w innej grupie  lub zwraca niewykorzystane pieniądze 
za rozwiązaną grupę. 

12. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Centrum Academia. 

4 REGULAMIN PŁATNOŚCI 
1. W Centrum Academia obowiązuje cennik aktualny na stronie www.academia.lodz.pl. 
2. Uczestnik reguluje opłaty przed zajęciami w recepcji. 
3. Przy pierwszej wizycie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zawiera akceptację regulaminu.  
4. Opłaty  za zajęcia dokonywane są w formie gotówkowej w walucie polskiej lub kartą płatniczą. Opłaty pobiera się z góry za zajęcia w grupach, jak i za 

zajęcia w lekcjach indywidualnych. 
5. Karnety obowiązują przez okres 30 dni, z datą rozpoczęcia w momencie zakupu karnetu. Karnet jest imienny i może korzystać z niego tylko jedna osoba. 
6. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do uczestniczenia w zajęciach w innym terminie lub grupie z powodu opuszczenia zajęć w określonym terminie 

i grupie, ani też do zwrotu pieniędzy za opuszczone zajęcia. 
7. Centrum Academia zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. 

5 PROMOCJE I ZNIŻKI 
1. Centrum Academia oferuje promocje i zniżki. 
2. Każdorazowo promocja jest regulowana osobnym regulaminem promocji. 
3. Promocje i zniżki nie dotyczą opłat za pojedyncze zajęcia. 

6 SPRAWY OGÓLNE 
1. Uczestnik zajęć prowadzonych przez Centrum Academia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji związanej z 

publikacją zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Centrum Academia 
2. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Centrum Academia mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co oznacza wykluczenie z zajęć bez prawa 

do zwrotu opłat. 
3. Centrum Academia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
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