OGÓLNE WARUNKI CZŁONKOSTWA

W przypadku uregulowania zaległych płatności członek AR
może
uczestniczyć
w zajęciach organizowanych przez AYS.

AKADEMIA RUCHU
§1
DEFINICJE
AR - Akademia Ruchu ul. Ruska 47-48A, 50-079 Wrocław,
Członek AR – osoba, która uprawniona jest do udziału w
zajęciach organizowanych przez AR, po dokonaniu płatności
zgodnie z OWC AR,

§4
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1.

2.

OWC AR – Ogólne Warunki Członkostwa Akademii Ruchu,
Formularz członkostwa – formularz stanowiący Załącznik nr 1
do OWC AR, zawierający warianty udziału w zajęciach AR oraz
Okres członkostwa, którego prawidłowe wypełnienie przez
Członka AR uprawnia do udziału w zajęcia organizowanych przez
AR.

3.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. Wypowiedzenie
umowy powinno zostać złożone przed datą płatności
ostatniej Opłaty Członkowskiej wynikającej z Okresu
obowiązywania umowy.

4.

Umowa może zostać zawieszona na wyznaczony przez
Członka okres w czasokresach 30-sto dniowych, przy czym
minimalny okres zawieszenia Umowy to 30 dni. Pobierana
jest wówczas połowa miesięcznej Opłaty Członkowskiej.
Umowa ulega przedłużeniu o czas zawieszenia
członkostwa.

5.

W wyjątkowych przypadkach Członek może przekazać
prawa członkowskie innej osobie na zasadzie cesji i w ten
sposób przestać być członkiem AR.

6.

Członek może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie
jej
obowiązywania,
bez
zachowania
okresu
wypowiedzenia, pod warunkiem zapłacenia jednorazowo
kary umownej w wysokości 40 % wartości składek
należnych do końca obowiązywania umowy członkowskiej.
W zamian za to AR wystawi Członkowi Voucher na
powyższą kwotę, ważny 12 miesięcy od daty wystawienia.
Jeśli Członek zdecyduje się w przeciągu 12 miesięcy od
wypowiedzenia umowy ponownie podpisać umowę
członkowską, Voucher będzie stanowił częściową zapłatę
za Opłatę Członkowską na poczet nowej umowy. W
przypadku ponownego podpisania umowy członkowskiej
Wpisowego nie pobiera się.

7.

Wypowiedzenie umowy może zostać złożone tylko w
formie pisemnej, w siedzibie szkoły lub wysłane listem
poleconym.

8.

Umowa może zostać rozwiązana przez AR bez
wypowiedzenia,
w
przypadku
gdy Członek AR narusza warunki umowy, a w szczególności
nie reguluje terminowo Opłat należnych AR lub w
jakikolwiek inny sposób działa na szkodę AR.

Umowa – umowa o świadczenie usług przez AR na rzecz
Członka AR, do zawarcia której dochodzi poprzez wypełnienie
Formularza członkostwa.
§2
ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH AR
1.
2.

Karta członkowska zostaje wydana Członkowi AR po
wypełnieniu Formularza członkostwa.
Udział w zajęciach AR możliwy jest tylko za okazaniem
karty członkowskiej.

3.

Karta członkowska jest kartą personalną i może być
używana wyłącznie przez Członka AR.

4.

W przypadku utraty karty i konieczności wystawienia
nowej, Członek AR zobowiązany będzie do wniesienia
dodatkowej opłaty, zgodnie z Cennikiem AR

5.

W przypadku utraty statusu Członka AR należy zwrócić lub
odesłać
kartę
członkowską
do AR.
§3
OPŁATY

1.

2.

3.

Opłata Członkowska na rzecz AR (dalej „Opłata”) jest
wymieniona w Formularzu członkostwa i obejmuje:
a) Opłaty Członkowskie za karnety roczne i półroczne
płatne są z góry, w terminie wyznaczonym w Formularzu
Członkowskim. Opłaty Członkowskie mogą być opłacone z
góry, za cały wskazany w Formularzu Okres
obowiązywania umowy. W ramach wpłaty jednorazowej
Członek otrzyma automatycznie 13 miesiąc gratis przy
umowie rocznej.
Płatności na rzecz AR będą dokonywane
bezpośrednio w siedzibie szkoły lub w formie przelewu na
rachunek bankowy
33 1140 2004 0000 3002 7492 9294
Akademia Ruchu Beata Darowska
ul. Ruska 47-48A, 50-079 Wrocław,
W razie powstania zaległości, członek AR nie jest
uprawniony do udziału w zajęciach AR, co nie zwalnia go z
obowiązku uiszczenia Opłat za Okres obowiązywania
Umowy.

Umowa zawierana jest na okres 6 lub 12 x 30 dni, zgodnie
z deklaracją stron umowy. Po upływie tego okresu umowa
zostaje przedłużona na kolejny okres zgodny z pierwotną
umową, chyba, że członek wypowie wcześniej umowę..
Członek AR może bezpłatnie zrezygnować z Umowy w
terminie 7 dni od daty jej podpisania pod warunkiem
zapłacenia kary umownej w wysokości kwoty, jaka stanowi
różnica między ceną miesięcznego karnetu Open a
miesięcznym zobowiązaniem
Członka AYS z tytułu
Umowy. Członek AR może wówczas uczęszczać na zajęcia
w ramach miesięcznego karnetu Open.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych
Warunkach Członkostwa Akademii Ruchu zastosowanie
będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego.
Członek AR wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez AR w zakresie niezbędnym do realizacji
Umowy.

Załącznik nr 1
do Ogólnych warunków członkostwa Akademia Ruchu

FORMULARZ CZŁONKOSTWA
Akademia Ruchu
OPEN
Dane osobowe Członka
Imię_______________________________Nazwisko _______________________________
Adres email_________________________Telefon __________________________________
Pesel_______________
Płeć K/M
Adres zameldowania:__________________________________________________________
Adres zamieszkania:__________________________________________________________
Seria i numer dowodu osobistego:________________________________________________

Warunki umowy
Okres obowiązywania umowy
12 x 30 dni / 6 x 30 dni

Data podpisania umowy
_______________________

Termin płatności opłaty członkowskiej
co 30 dni od daty zakupu

Data zakończenia umowy
__________________________

Miesięczna opłata członkowska ____________
(słownie: __________________________________________________________________)
Umowa członkowska zostaje uznana za zawartą w momencie podpisania Formularza Członkowskiego. Potwierdzam, że
zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Członkostwa AR oraz w pełni je akceptuję. Zobowiązuję się także do
terminowego wpłacania opłaty członkowskiej określonej w niniejszym formularzu.
(data i podpis) __________ ___________

Administratorem danych osobowych jest AR. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w
celu marketingu i sprzedaży produktów i usług AR oraz podmiotów współpracujących z AR. Podanie danych jest
dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w wyżej wymienionych celach.
(data i podpis) __________ ___________
Podpis Pracownika AR
__________________________________________

