Terapia- ja Liikuntastudio Ompun yleiset ehdot

Terapia- ja Liikuntastudio Omppu ei vakuuta asiakkaitaan. Huolehdithan itse oman vapaa-ajan vakuutuksen ja muut
tarvittavat vakuutukset kuntoon.
Tunteja saatetaan ajoittain kuvata mainostarkoituksiin. Kysymme joka kerta erikseen suullisen kuvausluvan osallistujilta,
jolloin osallistuja itse voi kieltäytyä kuvaamisesta. Kerrothan rohkeasti etukäteen, mikäli et halua itsestäsi otettavan
tunnistettavia kuvia, jolloin osaamme rajata sinut kuvan ulkopuolelle.

PERUUTUSEHDOT
Varaus on sitova. Mikäli jätät käyttämättä tai peruuttamatta varauksen, veloitamme kertamaksun hinnan tai käyntikerran
sarjakortista. Varausten käyttämättä jättämisen toistuminen 3 kertaa johtaa varauskieltoon.
Varauksen peruutus tulee tehdä viimeistään neljä (4) tuntia ennen tunnin alkua. Peruutukset tehdään kirjautumalla
sisään järjestelmään. Peruutuksia tai varauksia ei vastaanoteta puhelimitse tai sähköpostitse.
Mahdollista tuntiperuutuksista tai muutoksista saat tiedon tekstiviestinä. Jätäthän puhelinnumerosi varauksen
yhteystietoihin.

YLIVOIMAINEN ESTE
Työtaistelu, räjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu sopijapuolista
riippumaton ylivoimainen este (force majeure), joka kohdistuu Terapia- ja liikuntastudio Omppuun tai tämän toimittajaan
tai alihankkijaan, vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen
ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.
Mikäli esimerkiksi pandemian vuoksi toiminta paikan päällä estyy tai toiminta ei ylivoimaisesta esteestä johtuen ole
mahdollista toteuttaa viranomaisten määräysten mukaisesti, siirrämme tunnit verkon välityksellä tapahtuvaksi. Mikäli
ylivoimaisen esteen tilanne tulee käsille, pyrimme noudattamaan alla esitettyä toimintasuunnitelmaa.




Mikäli tuntien pitäminen paikan päällä estyy, siirtyvät tunnit verkon välityksellä tapahtuviksi. Tunnit pidetään
tällöin mahdollisuuksien mukaan reaaliaikaisesti (online live) Teamsin, Zoomin tai muun vastaavan palvelun
välityksellä verkossa. Tiedotamme tarkemmin, mikäli tilanne tulee ylivoimaisen esteen vuoksi ajankohtaiseksi.
Mahdolliset pidempi aikaiset kurssit, joita ei voi lajin luonteen vuoksi toteuttaa etänä: Tämä
toimintasuunnitelma koskee sellaisia tunteja, joiden ydinsisältöön kuuluu olennaisesti jonkin liikuntavälineen
käyttö eikä laji sen vuoksi sovellu helposti etäharjoitteluun. Keskeytyneestä kurssista saa hyvityksenä
menetettyjen kertojen arvoisen lahjakortin, jota voi hyödyntää liikuntastudion muihin palveluihin. Mikäli kurssilta
on jäänyt rajoitusten vuoksi useampi kuin yksi kurssikerta väliin, asiakkaalla on oikeus pyytää poisjääneiden
kurssikertojen osalta lahjakortin sijaan kurssimaksun palautusta. Tiedotamme tarkemmin, mikäli tilanne tulee
ylivoimaisen esteen vuoksi ajankohtaiseksi.

Ilmoittautuessasi tunnille mukaan, hyväksyt yllä esitetyn käytäntömme.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

