
   
 
 
 

     
 Regulamin Zabiegów Oxygen Fitness 

 
 

  
1. Płatność dokonywana jest z góry za pełną ilość zabiegów zgodnie z obowiązującym cennikiem klubu. 
2. Terminy zabiegów uzgadniane są bezpośrednio z wybranym Fizjoterapeutą. Sugerowane jest uzgodnienie wszystkich 

terminów z góry. 
3. Fizjoterapeuta ma prawo do skrócenia zabiegu o czas spóźnienia Klienta, jeżeli wymaga tego harmonogram zabiegów. 
4. Spóźnienie powyżej 15 minut jest podstawą do odwołania wizyty, jeżeli wpływa na harmonogram zabiegów innych 

Klientów. 
5. Odwołanie zabiegu przez Klienta musi nastąpić minimum 6 godzin przed planowaną wizytą. Jeżeli Klient nie odwoła 

zabiegu i się nie stawi lub poinformuje Club o nieobecności w czasie krótszym niż 6 godzin do rozpoczęcia zabiegu, 
zabieg przepada tzn. liczy się jako odbyty. 

6. W przypadku spóźnienia Fizjoterapeuty czas zabiegu może ulec przesunięciu lub Fizjoterapeuta jest zobligowany 
przedłużyć kolejny zabieg. 

7. W przypadku gdy Klient nie stawi się w umówionym terminie dwa razy, przy kolejnej chęci zapisania, proszony 
zostanie o uiszczenie zadatku na planowany zabieg. W przypadku nie stawienia się, zaliczka nie podlega zwrotowi. 

8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania terminu ważności pakietu zabiegów (Załącznik 1). 
9. Klient zobowiązuje się do niezatajania informacji odnośnie swojego stanu zdrowia. 
10. Przed przystąpieniem do zabiegu klient zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań  

do wybranych przez siebie zabiegów. 
11. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia Fizjoterapeuta może odmówić wykonania zabiegu i poprosić  

o konsultację lekarską. 
12. Jeżeli w trakcie zabiegu Klient odczuwa dyskomfort, powinien niezwłocznie zasygnalizować to Fizjoterapeucie 

wykonującemu zabieg (dot. np. zawrotów głowy, bólów stawów, bólów mięśni). 
13. Pakiet  zabiegów nie  może zostać zamieniony w Oxygen Fitness na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo,  

a niewykorzystana kwota pakietu nie podlega zwrotowi. 
14. Oxygen Fitness nie przewiduje zwrotu zakupionych karnetów. 
15. Wykupienie zabiegu lub pakietu zabiegów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Oxygen Fitness  

& Wellness Club. 
 
Załącznik 1. 

Masaż/Rehabilitacja/Trening Medyczny 30 min (80 zł)-termin ważności:  3 miesiące 
Masaż/Rehabilitacja/Trening Medyczny 5x30 min (350 zł)-termin ważności:  6 miesięcy 
Masaż/Rehabilitacja/Trening Medyczny 45 min (120 zł)-termin ważności:  3 miesiące 
Masaż/Rehabilitacja/Trening Medyczny 6x45 min (650 zł)-termin ważności:  6 miesięcy 
Masaż/Rehabilitacja/Trening Medyczny 10x45 min (1000 zł)-termin ważności:  12 miesięcy 
Masaż/Rehabilitacja/Trening Medyczny 60 min (140 zł)-termin ważności:  3 miesiące 
Masaż/Rehabilitacja/Trening Medyczny 5x60 min (650 zł)-termin ważności:  6 miesięcy 
Masaż/Rehabilitacja/Trening Medyczny 10x60 min (1200 zł)-termin ważności:  12 miesięcy 
Masaż/Rehabilitacja/Trening Medyczny 90 min (190 zł)-termin ważności:  3 miesiące 
Treningi rehabilitacyjne 5 DUO (900zł)- termin ważności: 6 miesięcy 
Treningi rehabilitacyjne 10 (1100zł)- termin ważności: 12 miesięcy 
Endodermomasaż / Drenaż Limfatyczny (80 zł) – termin ważności:  3 miesiące 
Endodermomasaż / Drenaż Limfatyczny 5 zabiegów (350 zł) – termin ważności:  6 miesięcy 
Endodermomasaż / Drenaż Limfatyczny 10 zabiegów  (700 zł) – termin ważności:  12 miesięcy 
Vacu Well (30 zł) – termin ważności:  3 miesiące 
Vacu Well 10 wejść (200 zł) – termin ważności:  6 miesięcy 
Indiba Deep Care pierwszy zabieg (149 zł) – termin ważności: 3 miesiące 
Indiba Deep Care pojedynczy zabieg (390 zł) – termin ważności: 3 miesiące 
Indiba Deep Care 6 zabiegów  (1700 zł) – termin ważności: 12 miesięcy 
Indiba Deep Care 12 zabiegów  (2900 zł) – termin ważności: 12 miesięcy 
Indiba Deep Care 18 zabiegów  (3900 zł) – termin ważności: 12 miesięcy 
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                                          Data i podpis Klienta 


