„Regulamin oferty Aktywni 18+”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem oferty pn. „Aktywni 18+” jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,
zwane dalej „CKiS”.
2. Oferta obejmuje 3 rodzaje zajęć dla dorosłych, zgodnie z poniższym wykazem:
1) „Aktywna Mama” – zajęcia grupowe z fizjoterapeutą dedykowane dla kobiet,
prowadzone 1 x w tygodniu (45 minut), z opieką merytoryczną Działu Sportu
i Rekreacji, tel.: 12 276 40 56, 784 031 280, e-mail: halackis@ckis.pl, rezerwacja
miejsc: 728 834 588,
2) „Zumba 18+” – zajęcia zumby dla dorosłych, prowadzone 1 x w tygodniu (60 minut)
z opieką merytoryczną Działu Realizacji Projektów Kultury, tel. 12 276 34 64,
784 031 284, e-mail: zapisy@ckis.pl, rezerwacja miejsc: 784 031 284,
3) „Zdrowy kręgosłup” – zajęcia dla dorosłych, prowadzone 1 x w tygodniu (60 minut),
z opieką merytoryczna Działu Realizacji Projektów Kultury, tel. 12 276 34 64,
784 031 284, e-mail: zapisy@ckis.pl, rezerwacja miejsc: 784 031 284.
§2
Zasady płatności
1. Płatności za zajęcia realizowane są w następującym trybie:
1) W formie imiennego karnetu w cenie 60 zł za 4 wejścia na wybrane zajęcia z oferty
Aktywni 18+, z okresem ważności 2 miesiące od daty zakupu,
2) Płatności należy realizować przelewem na rachunek bankowy CKiS (Bank Spółdzielczy
w Skawinie, numer rachunku bankowego: 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005) podając
w tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć („karnet Aktywna Mama”,
„karnet Zumba 18+”, „karnet Zdrowy kręgosłup”),
3) Po odnotowaniu płatności w systemie, imienny karnet zostanie przygotowany dla
wpłacającego i przekazany do odbioru u prowadzącego zajęcia.
§3
Organizacja oferty
1. Każda osoba rozpoczynająca korzystanie z oferty „Aktywni 18+” zapisuje się do
konkretnej, wybranej grupy zajęciowej wypełniając formularz elektroniczny dostępny na
www.ckis.pl.
2. Dokonanie zapisu poprzez formularz elektroniczny i następnie wykupienie karnetu,
stanowią podstawę do dokonywania rezerwacji na konkretne zajęcia w danym dniu.
3. Każdorazowo należy dokonać rezerwacji na dane zajęcia w wybranym terminie poprzez
zgłoszenie sms, podając imię i nazwisko oraz nazwę zajęć, pod wskazany w §1 ust. 2
numer telefonu, najpóźniej do godz. 16:00 w dniu zajęć, na które dokonywana jest
rezerwacja.
4. Przy dokonywaniu rezerwacji obowiązuje kolejność zgłoszeń, a udział w zajęciach

zostanie potwierdzony smsem zwrotnym.
5. Klient korzystający z oferty „Aktywni 18+” może brać udział we wszystkich zajęciach
w ramach oferty tj. nie tylko w preferowanych wybranych w formularzu zapisu,
z zastrzeżeniem, iż warunkiem udziału w każdych zajęciach jest dokonanie rezerwacji
miejsca.
§4
Postanowienia końcowe
1. Osobą upoważnioną z ramienia CKiS do odnotowania obecności na karnetach jest
prowadzący zajęcia instruktor.
2. Pytania i uwagi można kierować do Działów prowadzących opiekę merytoryczną
w ramach danych zajęć, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi odpowiednio w §1 ust.
2.

