
Правила користування абонементами і техніка безпеки: 
 

� абонемент надає право відвідувати зайняття в pole aerial & acro centrе LEVEL (абонемент «на місяць» для дорослого, для 

дитини, абонемент «СПОРТ», абонемент «VIP»); 

� при купівлі абонемента Ви вибираєте зручні для себе дні, час, кількість тренувань, закріплюючи  за собою місце в групі 

протягом дії абонемента; 

� абонемент формується персонально для Вас і не може бути використаний  іншими особами;          

� тренування не переносяться, і не відпрацьовуються, пропущене зайняття з вини того,хто займається «згорає». Плата  за 

них не повертається; 

� при відвідуванні зайняття Ви повинні пред’явити свій абонемент адміністратору;  

� у разі відсутності або втрати абонемента, відвідування здійснюються по документу, що засвідчує особу;  

� можна сплатити одне зайняття, але за ціною пробного зайняття, а на  наступному тренуванні, згідно розкладу,  доплатити 

суму абонемента, що залишилась; 

� абонемент «на місяць»,  абонемент «VIР» -  подовжується тільки у разі попередження про відсутність в день купівлі 

абонемента. Абонемент «на місяць» дітям до 7 років включно продовжуємо у наслідок хвороби на 3 (три) тренування 

підряд (один календарний тиждень), один раз протягом дії абонемента. 

� абонемент «СПОРТ», - не продовжується. 

 Усі студенти несуть повну відповідальність за їх особистий стан  здоров’я. 

 Студент погоджується на фото/відео зйомку під час будь-якого заходу, перед,  в час або після тренувань.  

 Фото і відео зйомка в місцях переодягання забороняється, за винятком випадків, коли на це дала згоду адміністрація.  

 Усе фото і  відео матеріали залишаються власністю адміністрації.  

 Адміністрація не несе відповідальність за втрату  або пошкодження речей. 

 

Усі  студенти зобов’язані дотримуватися техніки безпеки: 

1) перед тренуванням  обов’язково знімати годинники, кільця, сережки, ланцюги і будь які інші прикраси; 

2) волосся мають бути ретельно прибрані, щоб не заважали процесу  тренування; 

3)  не наносити  лосьйони, креми на тіло менш, ніж  за 24 години до зайняття; 

4) Не заходити в зал і не підходити до спортивного устаткування без дозволу тренера. 

Придбавши абонемент в Pole aerial & acro centre LEVEL , Ви даєте  підтвердження про ознайомлення і згоду з усіма  

правилами. 
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