A SUHANJ! Fitness házirendje
A SUHANJ! Fitness (XIII. Tátra utca 6.) egy teljesen akadálymentes, épek valamint sérült és fogyatékkal élők számára 2016-ban
létrehozott edzőterem.
1. Jelen házirendben foglalt szabályokat a SUHANJ! Fitness szolgáltatását igénybe vevő vendég a regisztráció során kitöltött, és aláírással hitelesített regisztrációs lappal elismeri, és
magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
2. A SUHANJ! Fitness szolgáltatásait mindenki saját felelősségre; belépő vásárlása ellenében
veheti igénybe.
3. A SUHANJ! Fitness egész területén tilos a dohányzás, az alkohol fogyasztása, valamint a
drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök,
fegyverek) bevitele.
4. Tilos a szolgáltatást támogató, segítő berendezéseket (pl. termosztát) használni, azokat átállítani.
5. Étel és ital kizárólag a SUHANJ! Fitness erre a célra kialakított kávézó részlegén fogyasztható. Az edzésekre csak műanyag palackban vihető folyadék.
6. 16 éves korig gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
7. A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (tiszta sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő
edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A SUHANJ! Fitness
területén dolgozók, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
8. Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, a vendég alkatának
és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.
9. A gépek és eszközök használatát követően minden felhasználó, a gépeket alaphelyzetbe, az
eszközöket az arra rendszeresített tároló helyre történő visszahelyezéssel, a kihelyezett
tisztító folyadékkal történő fertőtlenítés után, köteles hátrahagyni.
10. Az eszközök használatát a SUHANJ! Fitness dolgozói igény szerint segítik és ellenőrzik.
11. Edzés közben a törölköző használata kötelező!
12. A különteremben tartott csoportos órákon a szőnyegekre edzőcipővel tilos rálépni.
13.A SUHANJ! Fitness-ben megvásárolható belépők az alábbiakra jogsítanak:

A megvásárolt napijegyek és bérletek mindegyike a vásárlástól napjától számított meghatározott ideig érvényes. A napijegy megváltása a vásárlás napján jogosít belépésre, míg a bérletek típustól függően a vásárlás napjától számított, 8 hétig, 30 napig, 6 hónapig vagy egy évig
terjedően érvényesek. A megváltott bérletek érvényességének lejárta után a fel nem használt
alkalmak értékének visszatérítésére nincs lehetőség. A megvásárolt alkalmak felhasználásának, illetve fel nem használásának felelőssége a vendégé.
14. Foglalással kapcsolatos információ:
Az előfoglalással regisztrált órát legkésőbb 6 órával az edzés megkezdése előtt van lehetőség
visszamondani. Amennyiben ez nem történik meg, elektronikus figyelmeztetést küld a rendszer a Vendég regisztrált email címére. Ha 30 napon belül második alkalommal is megismétlődik, hogy a Vendég előfoglal, de nem vesz részt az órán, és ezt nem jelzi 6 órával a foglalt edzés
előtt, 30 napra korlátozzuk az előfoglalási lehetőségét, amelyről írásban értesítjük. Az előfoglalás korlátozását 30 nap elteltével feloldjuk, és a vendég ismét előregisztrálhat a csoportos
edzésekre.
15. Személyi edzésekre vonatkozó szankció:
Ha a Vendég személyi edzés szolgáltatást veszi igénybe, de azt az edzés előtt minimum 24
órával nem mondja le, úgy a személyi edzés díját abban az esetben is ki kell fizetnie, ha nem
jelent meg az órán.

Fentiek minden Vendégre nézve kötelező érvényű, a házirend be nem tartása a SUHANJ! Fitness-ből kizárást vonhatja maga után.
További információ, panaszkezelés:
suhanj@suhanj.hu
fitness@suhanj.hu

Budapest, 2018. január 1.

SUHANJ! Alapítvány
SUHANJ! Fitness fenntartója

