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I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Weekendowych wyjazdów z 
pilatesem by wdech / wydech studio (dalej nazywane: Wyjazdy), prawa i obowiązki 
Uczestników (dalej nazywani: Uczestnicy). 

2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi w ramach Wyjazdów, jest wdech 
wydech Agata Makowska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 11/5. NIP: 
898-199-97-10, REGON: 021313292 (dalej nazywany: Organizator). 

 

II. Warunki uczestnictwa w wyjazdach 
 

1. Uczestnikiem Wyjazdów zostać może każda osoba w wieku co najmniej 18 lat.  
2. Udział w Wyjazdach jest płatny. Opłata za Warsztaty, (dalej nazywana: Opłatą) 

wynosi 850 zł za osobę w przypadku zgłoszenia indywidualnego, 1600 zł za parę w 
przypadku zgłoszenia w parze. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Wyjazdach jest zgłoszenie swojego udziału poprzez 
wysłanie maila na adres: wyjazdy.wdechwydechstudio@gmail.com. Po otrzymaniu 
potwierdzenia przyjęcia należy dokonać przedpłaty w wysokości 300 zł w ciągu 3 dni 
od dokonania zgłoszenia. Wysłanie zgłoszenia bez dokonania przedpłaty jest 
uznawane za nieważne.  

4. Pozostałą część Opłaty w wysokości 550 zł lub 500 zł  (w zależności od wybranej 
opcji) należy wnieść na konto bankowe najpóźniej 15 dni przed datą Wyjazdu i 
przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres: 
wyjazdy.wdechwydechstudio@gmail.com. 

5. Przedpłatę (300 zł) jak i opłatę końcową (550 zł lub 500 zł - w zależności od wybranej 
opcji)  należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wdech wydech Agata 
Makowska BZ WBK  40 1090 2402 0000 0001 1940 5905. 
W tytule przelewu wpisać należy: przedpłata: PRZEDPŁATA + miesiąc wyjazdu + 
imię i nazwisko Uczestnika; opłata końcowa: OPŁATA KOŃCOWA + miesiąc 
wyjazdu + imię i nazwisko Uczestnika 

6. Osoba staje się Uczestnikiem Wyjazdów z chwilą potwierdzenia przez Organizatora 
(drogą mailową) wpłaty za warsztaty.  

7. Ilość miejsc na Wyjazdach jest ograniczona.  
8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na 

listę uczestników Wyjazdów, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników. 
Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w Wyjazdach 
w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście uczestników, o czym 
zostanie poinformowana przez Organizatora telefonicznie lub mailowo.  

 
 III. Prawa i obowiązki Uczestnika 

 
1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a. odpowiedzialnego zachowania w trakcie trwania zajęć, nienaruszającego 
dobra osobistego i bezpieczeństwa pozostałych uczestników; 

b. zgłaszania Organizatorowi przed treningiem wszelkich kontuzji, niedyspozycji 
zdrowotnych i kuracji medycznych, które mogą mieć wpływ na jego 
funkcjonowanie na treningu; 
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c. zgłaszania Organizatorowi ciąży, a w wypadku woli uczestniczenia w 
zajęciach przed ukończeniem 12 tygodnia ciąży, przedstawienia 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach; 

d. przestrzegania zakazu korzystania z treningów przez osoby będące pod 
wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków, środków mających 
wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków uspokajających lub 
innych wpływających na zaburzenia sprawności psychofizycznej. Jeżeli 
Uczestnik zażywa powyżej wymienione z powodów medycznych, 
zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora i okazać zaświadczenie 
od właściwego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania 
ćwiczeń; 

e. poniesienia materialnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia 
sprzętów, pomieszczeń lub mienia, wynikłe z jego działań i niewłaściwego ich 
użytkowania; 

f. umożliwienia identyfikacji swojej tożsamości na podstawie dowodu 
osobistego przez Organizatora. 

 

IV. Prawa i obowiązki Organizatora 
 

1. Organizator zobowiązuje się do: 
a. zapewnienia Uczestnikom 2 noclegów we wskazanym w ofercie obiekcie i 

standardzie; 
b. zapewnienia Uczestnikom wyżywienia we wskazanej w ofercie opcji; 
c. przeprowadzenia warsztatów w łącznej liczbie 10 godzin zegarowych przez 

certyfikowanego trenera Pilates; 
d. zapewnienia sali w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów 

pilates; 
e. zapewnienia opieki Organizatora podczas Wyjazdu. 

 

V. Rezygnacje i zwroty 
 

1. W sytuacji rezygnacji z Wyjazdu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania Organizatora o swojej decyzji. 

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika przedpłata w wysokości 300 zł nie jest mu 
zwracana. 

3. W sytuacji rezygnacji przez Uczestnika w terminie późniejszym niż 14 dni przed 
rozpoczęciem Wyjazdu - zwracane jest 50% Opłaty.  

4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem 
Wyjazdu - wniesiona przez Uczestnika Opłata przepada.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu z ważnych przyczyn 
losowych. W takiej sytuacji opłaty poniesione przez Uczestników za odwołany 
Wyjazd, zostaną w całości (z uwzględnieniem przedpłaty) zwrócone w przeciągu 
7-dni od daty odwołania Wyjazdu. 

 

V. Postanowienia końcowe 
 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 


