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REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH W DYNAMIC MEDICAL CENTER SP. Z O.O. 

 

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy zajęć 

grupowych oferowanych przez Dynamic Medical Center Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Rakietowa 38. 

2. Dynamic Medical Center Sp. z o.o. oferuje zajęcia grupowe „Zdrowy kręgosłup” oraz 

zajęcia grupowe „SENIOR” – zwane dalej zajęciami 

3. Korzystanie z wybranych zajęć grupowych w  Dynamic Medical Center możliwe jest 

po zapisaniu się pacjenta na zajęcia oraz dokonaniu płatności w rejestracji 

medycznej centrum.  

4. Za zajęcia pacjent może zapłacić kartą lub gotówką. 

5. Terminy oraz godziny zajęć podane są na stronie www.dynamicmedicalcenter.pl 

Informację taką można również uzyskać w rejestracji medycznej centrum. 

6. Pacjent może wykupić pojedyncze wejście, bądź karnet na 8 wejść., Karnet musi 

zostać wykorzystany w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu.  

7. Rejestracji na ćwiczenia grupowe można dokonać osobiście w rejestracji medycznej, 

telefonicznie dzwoniąc na nr tel +48  721 004 004 lub +48 71 306 56 56, bądź mailowo 

na adres: zapisy@dynamicmedicalcenter.pl 

8.  Aby dokonać zapisu na zajęcia klient zobowiązany jest do podania danych 

osobowych: imienia, nazwiska, numeru kontaktowego oraz wybranych zajęć wraz 

z dniem i godziną. 

 W przypadku zapisu drogą mailową – maile bez powyższych informacji nie 

będą uwzględnianie. 

 Zapis drogą mailową następuje po potwierdzeniu przez rejestrację poprzez 

zwrotną wiadomość mailową lub telefonicznie. 

9. W przypadku rezygnacji z zajęć pacjent jest zobowiązany do poinformowania o tym 

fakcie rejestrację medyczną. Wypisanie się z zajęć może nastąpić najpóźniej do 3h 

przed rozpoczęciem się wybranych zajęć. Wypisanie z zajęć należy zgłosić drogą 

telefoniczną pod nr tel +48  721 004 004 lub +48 71 306 56 56. 

10. W przypadku gdy zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:30 pacjent musi zgłosić swoją 

nieobecność najpóźniej dzień wcześniej. 

11. W sytuacji gdy pacjent dwukrotnie nie zgłosi się na zajęcia i nie poinformuje o tym 

rejestracji, traci możliwość zapisywania się na kolejne zajęcia przez okres dwóch 
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miesięcy. Pacjent nie traci możliwości korzystania z zajęć o ile będą dostępne 

miejsca.  

12. Jeżeli pacjent miał wykupiony karnet i nie stawił się na zajęcia, na które był zapisany 

oraz tego wcześniej nie zgłosił, wejście uznaje się za wykorzystane i zostaje one 

odjęte z puli zajęć karnetu. 

13. Aby zajęcia mogły się rozpocząć wymagane jest zebranie grupy minimum 4 osób. 

Maksymalnie w zajęciach jednorazowo może uczestniczyć 9 osób.  W przypadku nie 

zebrania się min. liczby osób centrum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć 

o czym poinformuje zainteresowanych najpóźniej 2h przed rozpoczęciem zajęć. 

14. Z zajęć grupowych mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. 

15. Zakupiony karnet na zajęcia grupowe jest imienny i nie podlega zwrotowi ani 

wymianie na inną usługę czy też gotówkę. 

16. Wykupiony karnet nie może zostać przeniesiony na inną osobę. 

17. Integralną częścią zakupionych pojedynczych zajęć bądź karnetu jest niniejszy 

regulamin. Podczas zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią 

i akceptuje go w całości. 

18. Wszystkie informacje na temat oferowanych przez centrum zajęć grupowych  

można uzyskać na stronie internetowej www.dynamicmedicalcenter.pl, 

telefonicznie, bądź bezpośrednio w rejestracji medycznej centrum.  

19. Centrum Medyczne Dynamic Medical Center jest czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach 07:00-20:00. 

20. W trosce o wysoką jakość usług, każdy pacjent  jest zobowiązany przyjść co najmniej:  

a) minimum 20 minut przed wyznaczoną pierwszą wizytą w celu weryfikacji 

danych w rejestracji medycznej oraz wypełnieniu wszystkich niezbędnych 

dokumentów, 

b) minimum 10 minut przed wyznaczoną kolejną datą zajęć, w celu weryfikacji 

danych w rejestracji medycznej. 

c) W trosce o zdrowie pacjenta i jego bezpieczeństwo w przypadku spóźnienia na 

zajęcia grupowe pacjent może nie zostać na nie wpuszczony. W takim 

przypadku nie następuje zwrot kosztów za wykupione zajęcia. 

21. Zajęcia grupowe realizowane w  Centrum Medycznym, wykonywane są przez osoby 

posiadające uprawnienia, doświadczenie zawodowe oraz niezbędne umiejętności.  

22. Personel zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania prowadzenia zajęć 

jeśli spotka się z nieadekwatnym zachowaniem pacjenta do miejsca, w którym się 
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znajduje lub pacjent będzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

W takim przypadku pacjent również zostanie obciążony opłatą za usługę. 

23. Centrum Medyczne Dynamic Medical Center zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają 

one praw nabytych przez Klienta w trakcie zakupu i realizacji określonej usługi. 

Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Pacjenta umieszczając je do wglądu 

w Rejestracji Centrum Medycznego oraz na stronie internetowej 

www.dynamicmedicalcenter.pl . 

24. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w rejestracji medycznej Centrum 

Medycznego Dynamic Medical Center oraz na stronie internetowej 

www.dynamicmedicalcenter.pl . 

25. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu 

o Kodeks Cywilny.  


