
 
Regulamin studia EMS TORUŃ   

 
 

1. Właścicielem studia treningów indywidualnych z użyciem elektrostymulacji mięśni EMS TORUŃ  jest firma 
MARIPOSSA, z siedzibą przy ul. Studziennej 41 w Toruniu, NIP 879-208-01-53, REGON 368870486. 

2. Używane w formularzach określenie „Trening EMS”, oznacza trening indywidualny przy użyciu konsoli oraz 
kombinezonów z elektrodami marki XBODY do elektrostymulacji mięśni. 

3. Każdy Klient, który przystępuje do Treningu EMS w studio EMS TORUŃ zobowiązany jest podpisać Kartę 
Uczestnika Treningu EMS oraz do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

4. Klient powinien stosować się do zaleceń Trenera Personalnego EMS TORUŃ. Osoby poniżej 18 roku życia 
mogą odbyć Trening EMS za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna. Treningi EMS przy użyciu sprzętu marki 
XBODY nie są zalecane osobom poniżej 16 roku życia. 

5. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń znajdujący się w studio EMS TORUŃ, mogą być 
wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w obecności Trenera Personalnego EMS TORUŃ. 

6. Klient odbywający Trening EMS zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju, tj. koszulki z 
rękawem nie krótszym niż do łokcia oraz getrów nie krótszych niż do kolana wykonanych z min. 90% 
bawełny. Istnieje możliwość zakupu stroju w studio. 

7. Trener Personalny EMS TORUŃ  może przerwać trening, jeżeli w trakcie ćwiczeń zaobserwuje u Klienta 
nietypowe lub niepokojące dolegliwości. 

8. Wszystkie opłaty Klient dokonuje przed rozpoczęciem ćwiczeń zgodnie z obowiązującym cennikiem i 
wybranej przez siebie formie. 
Opłata może być uiszczona w następujący sposób: 
- w formie gotówkowej 
- w formie przelewu na konto bankowe nr: 57 1050 1979 1000 0092 4968 3278 w ING. 

9. Studio EMS TORUŃ czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach wcześniej umówionych sesji 
treningowych. Terminy i godziny sesji umawiane są telefonicznie, mailowo, bądź w studio po odbytym 
treningu. Klient może odwołać zajęcia (SMSem lub telefonicznie) najpóźniej 24h przed planowanym 
treningiem, w przeciwnym wypadku trening zostanie uznany za przeprowadzony i opłacony. 

10. Niewykorzystane treningi przepadają wraz z okresem wykupionego danego karnetu. 
11. Zarówno Trener Personalny EMS TORUŃ, jak i firma MARIPOSSA nie ponoszą odpowiedzialności za 

ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami, powstałe z winy klienta, bądź też w 
wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwskazanie, a nie 
były znane Trenerowi Personalnemu. 

12. Studio EMS TORUŃ jak i firma MARIPOSSA nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. 
13. Ewentualną reklamację sposobu przeprowadzania ćwiczeń należy zgłosić niezwłocznie po treningu. 

Zastrzeżenia zgłaszane w terminie późniejszym nie będą uwzględniane. 
14. „Zamrożenie” karnetu możliwe jest po uprzednim tego zgłoszeniu i uzgodnieniu. 
15. Zapytanie mailowe, rezerwacja spotkania lub wypełnienie Karty Uczestnictwa w treningu oznacza zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie przez firmę MARIPOSSA (zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem studia EMS TORUŃ i będę go przestrzegać. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację mojego wizerunku w postaci zdjęć i/lub krótkich filmików 
utrwalanych w czasie treningu w Studio EMS Toruń, na fanpage’ach studia w mediach społecznościowych 
i/lub na stronie studia https://www.emstorun.pl/ wyłącznie w celach promocyjnych studia. 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

Miejscowość i data: ....................................   Podpis Klienta: ............................................... 


