
Regulamin współpracy między ………………………………………… a Trenerem personalnym Paulina Socha 

1. Treningi personalne prowadzone są przez trenera Paulinę Socha, w miejscu uzgodnionym  

z osobą trenującą.  

2. Trener zobowiązuje się w świadczyć usługi najwyższej jakości.  

3. Warunkiem przystąpienia do treningów jest podpisanie zaświadczenia przez trenującego 

(załącznik nr 1 do „Regulaminu treningów”)  o braku przeciwskazań do treningów.  

4. Opłatę za treningi klient obowiązuje się uiścić w całości najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

treningów, lub maksymalnie w dwóch ratach, najpóźniej do 14 dni od momentu rozpoczęcia 

współpracy. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe podane przez trenera lub w formie 

gotówkowej. 

5. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od 

dnia, w którym odbył się pierwszy trening do ostatniego dnia obowiązywania danego 

pakietu. Niewykorzystane treningi z pakietu, nie przechodzą na kolejny okres, jednakże 

uczestnik ma prawo do przesunięcia 2 treningów w miesiącu z powodów osobistych, pod 

warunkiem powiadomieni trenera z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 

6. Trener ma prawo do przesunięcia treningów z przyczyn losowych z jednodniowym 

wyprzedzeniem. W przypadku gdy trening się nie odbędzie z winy trenera, należy się zwrot 

pieniędzy za odwołane spotkanie.  

7. Trenujący zobowiązany jest stosować się do zaleceń określonych przez trenera.  

8. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów/miejsc, 

gdzie odbywają się zajęcia.  

9. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników 

zajęć. 

10. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu  

i stosowanie używek.  

11. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów  

i oświadczeniu. 

12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bieżąco ew. zmiany w treści regulaminu  

i oświadczenia. 

13. Regulamin treningów dostępny jest na stronie www.trenepaulina.pl/regulamin 

 

Miejscowość i data:…………………………………….                         Podpis Trenującego:…………………………………. 



Załącznik nr 1      Miejscowość, data:…………………………………. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Ja, ……………………………………………………… oświadczam, że jestem zdrowy/a i nie zataiłem/łam 

żadnych dolegliwości przez trenerem Pauliną Socha i mogę w pełni uczestniczyć w treningach 

personalnych.  

Oświadczam, że wykupiłem/łam pakiet/………treningów personalnych i zapoznałem się z 

zasadami Regulaminu współpracy z Trenerem personalnym Paulina Socha.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….                                                      ……………………………………………………… 

podpis Trenera                                                                                        podpis Osoby trenującej 


