Studijos „Mana mankšta“ vidaus taisyklės
1. Gerų emocijų studijos „Mana mankšta“ (toliau – Studija), esančios adresu Žemynos g. 2B Vilniuje
taisyklės (toliau – taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Studijos paslaugomis. Visi
asmenys, norintys naudotis Studijos paslaugomis (toliau - Lankytojas), privalo susipažinti su taisyklėmis
ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia
naudotis Studijos paslaugomis. Už mažamečių ir nepilnamečių vaikų priežiūrą treniruočių metu taip pat
atsako patys tėvai.
2. Prieš pradedant lankytis Studijoje, rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti,
ar sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos
sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir
neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.
3. Lankytojai, norintys naudotis Studijos paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį
arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau - Abonementas). Įsigyjant Abonementą, Lankytojas pasako
savo vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis (tel. nr., elektroninis paštas). Tai pateikdamas
Lankytojas sutinka nurodytais kontaktais gauti informaciją susijusią su Studijos veikla. Lankytojui yra
išduodamas Abonementas (Studijos kortelė – kurioje parašytas Lankytojo vardas, pavardė, kelių kartų
abonementas ir data iki kurios galioja abonementas). Suteiktą Kortelę būtina pateikti kiekvieną kartą
atvykus į Studiją, tam, kad administratorė galėtų pažymėti antspaudu.
4. Įsigijus kartinį abonementą (4k, 6k, 8k, 12k, 16k, neribotas), jis pradeda galioti nuo pirmo
užsiėmimo ir galioja 1 mėn. laiko. Pasibaigus abonemento galiojimo laikui, neišnaudoti kartai į kitą
mėnesį nekeliami. Jie anuliuojasi kartu su abonemento galiojimo laiku.
5. Su vienu abonementu gali sportuoti tik vienas narys. Abonementas vardinis. Išimtinu atveju,
suderinus su administracija, tas abonementas gali būti atiduotas kitam šeimos nariui ar padovanotas
kitam asmeniui.
6. Kad užsiėmimas įvyktų, jame turi būti mažiausiai keturi asmenys. Kitu atveju užsiėmimas nevyksta.
Apie neįvyksiantį užsiėmimą yra pranešama SMS žinute.
7. Abonemento galiojimo laikas gali būti pratęsiamas kelionės ar ligos atveju 2 savaitėms, iš anksto
apie tai informavus Studiją. Maksimalus pratęsimų skaičius - 30 dienų per metus.
8. Lankytojai, gali lankyti treniruotes pagal abonementus tokia tvarka :
·
Įsigiję abonementą „IKI Vakaro“ gali lankyti treniruotes vykstančias iki 18.00 val. tiek kartų per
mėnesį, kiek esate įsigiję.
·
Įsigiję abonementą „Visa diena“ gali lankyti visas treniruotes esančias tvarkaraštyje, tiek kartų per
mėnesį, kiek esate įsigiję.
· Įsigiję abonementą „Mamoms ir vaikams“ gali lankyti tik treniruotes „Mama ir vaikas“, „Kalanetika
su vaikais“ ir nėščiųjų mankštas.

9. Nariui nusipirkus abonementą ir jam persigalvojus nebesportuoti, pinigai negražinami. Jis turi teisę
panaudoti jį savo nuožiūra – padovanoti, atiduoti, parduoti.
10. Vertingų daiktų ir pinigų į Studiją nerekomenduojame neštis. Lankytojai asmeninius daiktus turi
laikyti rakinamose spintelėse persirengimo kambaryje. Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų
dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Užmiršti
Lankytojo daiktai Studijoje saugomi 30 dienų.
11. Persirengus, spintelės raktas paliekamas spintelės durelių spynelėje. Pametus raktelį sumokama 2
eurų kompensacija.
12. Lankytojai Studijos paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Būtina
išankstinė registracija į kiekvieną treniruotę. Registraciją atšaukti galima iki treniruotės likus ne mažiau
kaip 4 val. Atvykimą į treniruotes iki 13 val. galima atšaukti tik iš vakaro, vėliausiai iki 20:00 val.
Neatšaukus savo apsilankymo prieš 4 valandas ir neatvykus į treniruotę, Lankytojo su abonementu
apsilankymas aktyvuojamas.
13. Į treniruočių salę lankytojai įleidžiami tik su švaria (tik sportui) skirta sportine apranga ir
kojinėmis. Privaloma atsinešti ir treniruotės metu mūvėti kojinaites. Higienos sumetimais prašome
nesportuoti basomis kojomis.
14. Studijos administracija turi teisę savo nuožiūra keisti kainas, tvarkaraščius ir trenerius. Taip pat
fotografuoti, filmuoti treniruotes bei platinti savo internetiniame puslapyje, facebook profilyje,
reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Apie tai, kad treniruotės metu bus
fotografuojama ar filmuojama bus pranešama registracinėje sistemoje prierašu prie treniruotės.
Asmenys nenorintys viešinti savo atvaizdo, turi apie tai pranešti prieš treniruotę. Jie nebus
fotografuojami ar filmuojami.
Lankytojams Studijos patalpose draudžiama: būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių
medžiagų; fotografuoti ar filmuoti be Studijos administracijos raštiško leidimo; įsinešti ir vartoti
alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti; sąmoningai gadinti Studijos materialinį turtą.
Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Studiją ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį
paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra
susipažinęs su Studijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

