ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z
UNDERWONDER POLE DANCE STUDIO W NOWYM REŻIMIE
SANITARNYM
§ 1 Cel wdrożenia nowych procedur
1. Zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów
Underwonder pole dance studio.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i
innych osób z zewnątrz.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie studio.
4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu
epidemicznego.
§ 2 Zasady korzystania z Underwonder pole dance studio w czasie stanu
epidemii
1. KORZYSTAĆ Z KLUBU MOGĄ JEDYNIE OSOBY ZDROWE.
Jeśli Klubowicz ma gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby nie
zostanie dopuszczony do korzystania z usług Klubu.
2. Wymagane jest noszenie ochrony ust i nosa na terenie całego Klubu
(na wejściu do studio, w szatniach, toaletach).
Ochrona ust i nosa nie jest wymagana TYLKO na czas trwania treningu.
3. Klubowicz mający kontakt z zakażonymi osobami lub będącymi w
kwarantannie w ciągu ostatnich 14 dni NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z
ZAJĘĆ UNDERWONDER POLE DANCE STUDIO (dalej *studio)
3. Pracownicy *STUDIO mają prawo wyprosić z danego pomieszczenia
osobę, która nie stosuje się do zaleceń.
4. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się jedna osoba,
pozostali oczekujący zobowiązani są do utrzymania odległości 2m.
5. Każdy uczęstnik zajęć oraz Rodzice dzieci obowiązani są każdorazowo
wypełniać oświadczenie o stanie zdrowia swoim lub dziecka. Dziecko,
którego Rodzic nie wypełni każdorazowo oświadczenia o stanie zdrowia
dziecka, nie zostanie wpuszczone na teren studio.
6. Każdy uczęstnik zajęć obowiązany jest zdezynfekować ręce przed
wejściem do studio.
7. Każdy uczęstnik zajęć obowiązany jest zdezynfekować każde
urządzenie i sprzęt używane przez niego po zakończonym ćwiczeniu
środkami dostępnymi na terenie studio.
8. Zaleca się mycie i dezynfekcję rąk po każdym skorzystaniu z toalety.
9. Zaleca się w miarę możliwości nie korzystanie z natrysków.

10.Zaleca się w miarę możliwości przyjście do studio w stroju do
ćwiczeń ze względu na ograniczoną liczbę osób mogących przebywać w
szatni.
11. Na zajęcia grupowe (od poniedziałku do piątku w godzinach
09:00-22:00 oraz soboty w godzinach 10:00-14:00) ze względu na
obowiązujące limity osób przebywających w jednym czasie w studio
obowiązują zapisy.
12.Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest przybyć do Klubu na 5-10
minut przed ich rozpoczęciem.
13.Rezerwacji oraz anulacji zajęć/miejsc dokonujemy poprzez aplikację
Fitssey/Underwonder pole dance studio dostępną w sklepie Play lub pod
numerem 793620652.
14. W godzinach 15:15-15:45 na potrzeby dezynfekcji powierzchni i
wentylacji pomieszczeń ustala się przerwę techniczną.
Prosimy o nieplanowanie treningów w takich godzinach. Wszystkie
treningi powinny rozpoczynać się i kończyć z pominięciem godzin
przerwy technicznej.
15. W razie stwierdzenia przez uczęstnika zajęć niepokojących objawów
choroby zakaźnej lub zdiagnozowania zakażenia koronawirusem po
wizycie w studio należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie
telefonicznie recepcję studio.
16. Każdy uczęstnik zajęć zakupując karnet zobowiązany jest zapoznać
się z regulaminem studio oraz z załącznikiem do Regulaminu Klubu w
nowym reżimie sanitarnym
17. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w
dowolnym czasie jeśli zostaną wydane nowe rozporządzenia ministra
zdrowia lub zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego .
Każda zmiana zostanie ogłoszona w studio, na stronie internetowej studio
oraz w mediach społecznościowych.
18. Pozostałe zasady korzystania ze studio i odpłatności pozostają bez
zmian.
19. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa i
nie stosują się do regulaminu studio w nowym reżimie sanitarnym,
podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać
poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

