
Wyciąg z Regulaminu Studia Real Passion 

1. Zapisanie się na zajęcia, kursy czy warsztaty jest równoznaczne ze znajomością, zrozumieniem i 

akceptacją Regulaminu. Szczegółowy regulamin dostępny jest w siedzibie Studia. Klient przy pierwszej 

wizycie ma obowiązek potwierdzenia znajomości regulaminu i przestrzegania go, przez cały okres 

przebywania na terenie Studia oraz uczestniczenia w zajęciach. 

2. Klientem Studia Real Passion może zostać osoba pełnoletnia, która oświadcza, że nie ma 

przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych ofertą Studia. Osoba niepełnoletnia może 

brać udział w zajęciach wyłącznie za zgodą pisemną rodzica lub opiekuna. 

3. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy online przez System Rezerwacji EasyGoGym. Przed pierwszym 

zapisem zalecamy kontakt email, w celu weryfikacji poziomu grupy. 

4. Klient zapisując się na zajęcia deklaruje swój poziom umiejętności, pozwalający mu na wykonywanie 

figur z danego poziomu (w szczególności zajęcia Pole Dance, Aerial Silks, stretching, gdzie podane są 

poziomy zaawansowania). Opis poziomów dostępny jest na www.realpassion.pl lub także na indywidualne 

zapytanie. 

5. Klientem Studia może zostać wyłącznie osoba, która wniosła opłatę za zarezerwowane zajęcia lub 

korzysta z kart partnerskich, które akceptowane są przez Studio na określone zajęcia (Benefit Multisport 

Plus, OKsystem, FitProfit) oraz dokonała imiennej rejestracji w systemie na wybrane zajęcia. 

5a. W ramach karnetu Klient wykupuje cykl zajęć odbywających się w ściśle określonych terminach, 

objętych stałą, imienną rezerwacją. Zajęcia w Studiu Real Passion mają charakter zamknięty i kameralny, 

przebiegają według określonego programu. Opuszczone i odwołane min. 24h wcześniej zajęcia, można 

nadrobić poprzez odrabianie zajęć z inną grupą o podobnym poziomie. Po przekroczeniu daty ważności 

karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa. Niewykorzystany karnet jest imienny i terminowy, więc 

nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc. 

6. Studio Real Passion dochowa wszelkiej staranności w zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa 

uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i 

zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w 

wyniku nieprzestrzegania poleceń instruktora. Uczestnicy samodzielnych treningów podczas wynajmu sali, 

w tym Open Studio, biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie. Zaleca się posiadanie 

indywidualnego ubezpieczenia NNW. 

6a. Klient zobowiązuje się nie spóźnić na zajęcia. Instruktor może wyprosić lub przerwać ćwiczenia osoby, 

która nie odbyła rozgrzewki lub jej stan zdrowia czy poziom umiejętności nie pozwala na bezpieczny 

udział w zajęciach, lub zachowanie klienta zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób. 

7. Klient zobowiązany jest przynieść własny ręcznik, który będzie można rozłożyć na macie (lub własną 

matę) na czas prowadzonych zajęć z ich wykorzystaniem. Brak ręcznika uniemożliwi aktywny udział w 

zajęciach, bez możliwości zwrotu poniesionej opłaty. Po skończonym treningu Klient zobowiązany jest do 

dezynfekcji sprzętu, z którego korzystał oraz odłożenie go na wyznaczone miejsce. 

8. W salach do ćwiczeń obowiązuje zmiana stroju i obuwia oraz absolutny zakaz ćwiczenia w biżuterii. 

Strój nie może zawierać żadnych metalowych ani ostrych elementów, które mogą zniszczyć powierzchnię 

rurki lub szarf. Instruktor może przerwać ćwiczenia klienta, jeśli uzna strój za nieodpowiedni i zagrażający 

bezpieczeństwu uczestników lub sprzętu do ćwiczeń, bez możliwości zwrotu poniesionej opłaty. W 

sytuacji uszkodzenia sprzętu spowodowanej nieodpowiednim strojem koszt wymiany uszkodzonego 

sprzętu ponosi Klient lub Rodzic, w przypadku osób niepełnoletnich. 

8a. Rzeczy osobiste Klienci zobowiązani są przechowywać w zamkniętych szafkach w szatni lub w 

szczególnych przypadkach w zamkniętych torbach na terenie sali do ćwiczeń. Studio Real Passion 

informuje, że dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia 

zajęć. Celem zminimalizowana ryzyka kradzieży lub zgubienia cennych rzeczy, zastrzega się, by nie 

pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać je ze sobą na salę. Uczestnik deklaruje, że nie 

będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy 

doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich 

zabezpieczenia, mimo zaleceń ze strony Studia. 



9. Na terenie kamienicy i Studia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów oraz spożywania 

alkoholu. Nie wolno także spożywać posiłków w salach do ćwiczeń oraz żuć gumy podczas zajęć. 

10. Studio Real Passion nie oferuje klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Zajęcia 

mają charakter techniczny, oparty na autorskim programie nauczania trików i elementów o charakterze 

sportowym, prowadzonych poprzez odpowiedni pokaz oraz komendy głosowe. Wszelkie utwory 

wykorzystywane podczas Open Studio i innych treningów, mają charakter prywatny. Uczestnik zajęć 

oświadcza, że wszelkie utwory puszczane w tle zajęć, nie wpłynęły na decyzję o zakupie karnetu na 

zajęcia, gdy muzyka nie jest niezbędna do ich przeprowadzenia. 

11. Na terenie Studia Real Passion mogą znajdować się tylko określone osoby, w określonych godzinach. 

Studio jest terenem prywatnym, nie jest przestrzenią ogólnodostępną ani publiczną, dlatego nie jest 

dozwolone, by osoby postronne mogły poruszać się po terenie Studia. Każda próba zakłócenia pracy 

Instruktora lub Recepcji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania 

pracy i nękania. 

12. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą audio, foto czy video pobytu na 

terenie Studia, bez zgody Właściciela Studia. 

12. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć i nie będzie 

rościł żadnych praw z tego powodu. Na wyraźną prośbę uczestnika zajęć zdjęcia lub filmy zostaną 

usunięte. 

13. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności dotyczącą przetwarzania danych udostępnionych w 

Systemie Rezerwacji Online EasyGoGym. Informacje podane w Systemie służą jedynie celom 

administracyjnym i nie będą przekazywane osobom trzecim ani innym podmiotom. 

 

Administratorem Twoich danych jest Daria Skowyra-Rauer STUDIO REAL PASSION wykonująca 

działalność pod adresem ul. Długa 82/6 w Krakowie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6772322066.  

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt 

kontaktowy w postaci adresu e-mail: studio@realpassion.pl. z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” 

oraz osobiście pod ww adresem miejsca wykonywania działalności. Podane, w trakcie rezerwacji w 

systemie online EasyGoGym oraz osobistej wizyty w studiu, przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane 

w następujących celach: zapis na zajęcia, potwierdzenie obecności, kontakt telefoniczny, sms i mailowy 

oraz potwierdzenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zajęciach. 

Dane są przez nasz przetwarzane przez cały okres uczestnictwa w zajęciach, do momentu zgłoszenia nam 

pisemnej rezygnacji z dalszego udziału. Twoje dane nie będą profilowane, będą przechowywane u nas 

bezpiecznie przez cały okres trwania Twojej zgody na ich przetwarzanie, które obejmuje jedynie obszar 

działań Studia i nigdy nie zostaną nikomu udostępnione bez Twojej zgody. Posiadasz prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej 

zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami osobiście w naszej 

siedzibie przy ul. Długiej 82/6, Kraków lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: studio@realpassion.pl. 

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Studio 

Real Passion w ramach oferowanych usług. 

 

 

 

 


