
REGULAMIN MODULO STUDIO TRENINGU I MODELOWANIA SYLWETKI

1.  Pod  pojęciem treningu  rozumie  się  trening  EMS  polegający  na  wykonywaniu  ćwiczeń  fizycznych  z  użyciem  sprzętu
wykorzystującego nowoczesną technologię elektrostymulacji mięśniowej.  

2.  Pod pojęciem zabiegu rozumie się wszelkie świadczone w MODULO STUDIO usługi,  niebędące treningiem, w tym w
szczególności zabieg PRIMELLE, zabieg PRIMELLE LIFTING oraz CoolTech.

3.  Przed  rozpoczęciem  treningu  oraz  zabiegów  oferowanych  przez  MODULO  STUDIO  klient  zobowiązany  jest  do
poinformowania  pracownika  MODULO  STUDIO  o  wszelkich  chorobach,  dolegliwościach  bądź  problemach  zdrowotnych
będących, bądź mogących być przeciwskazaniem do skorzystania z treningu bądź zabiegu. 

4. Klient oświadcza, iż przed pierwszym treninigiem oraz zabiegiem zapoznał się z przeciwskazaniami przewidzianymi osobno
dla treningu oraz dla zabiegu. 

5. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wskazanych przeciwskazań, Klient zobowiązany jest skonsultować z
lekarzem  możliwość  korzystania  z  treningu  oraz  zabiegu,  a  także  przedstawić  zaświadczenie  lekarskie  potwierdzające
możliwość skorzystania z treningu bądź zabiegu.    

6. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu bądź zabiegu może on zostać przerwany
oraz  zawieszony  do czasu  konsultacji  leksarskiej  i  przedstawienia  zaświadczenia  od lekarza  o  braku przeciwskazań  do
odbycia treningu bądź zabiegu. Termin ważności wykupionego karnetu nie zostaje zawieszony. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach na prośbę klienta może on zostać wydłużony o czas wskazany przez pracownika MODULO STUDIO. 

7. W celu skorzystania z usługi treningu bądź zabiegu należy zakupić karnet albo jednorazowo opłacić zabieg lub trening
zgodnie z cennikiem MODULO STUDIO. Płatność następuje z góry. Wniosiona opłata za usługi nie podlega zwrotowi. 

8.  Karnet  jest  imienny i  umożliwia  skorzystanie  z  treningu bądź  zabiegu osobie  w nim wskazanej.  W razie  wątpliwości
pracownik MODULO STUDIO uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości danej osoby. 

9. W celu skorzystania z treningu bądź usługi należy umówić się z pracownikiem MODULO STUDIO na określony dzień oraz
godzinę w jeden z poniższych sposobó:  osobiście,  telefonicznie,  sms-em, poprzez aplikację Moment.pl,  e-mailem,  przez
facebook’a. 

10.  Klient  zobowiązany  jest  odwołać  trening  bądź  zabieg  najpóźniej  do  24  godzin  przed  planowanym  treningiem badź
zabiegiem w sposób określony w pkt 9. W przeciwnym wypadku trening bądź masaż traktowane są jako odbyte.

11. Klient zobowiązany jest stawić się punktualnie na umówionym treningu bądź zabiegu. W przypadku rozpoczęcia treningu z
opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie klienta nie zostanie wydłużony o czas opóźnienia.

12. Karnety mają określony termin ważności:

• Karnet 10 zabiegów - ważny 8 tygodni od dnia zakupu

• Karnet 6 treningów - ważny 8 tygodni od dnia zakupu

• Karnet 12 treningów - ważny 15 tygodni od dnia zakupu

• Karnet 24 treningów - ważny 28 tygodni od dnia zakupu

• Karnet 48 treningów - ważny 52 tygodni od dnia zakupu

13. Klient ma prawo skorzystać z terningu bądź zabiegu próbnego tylko raz. 

…..……………………………………………………

Data, podpis Klienta



Wyrażam zgodnę na przetwarzanie  moich danych osobowych przez "MODULO" STUDIO TRENINGU I  MODELOWANIA
SYLWETKI EWA LUNIAK (Administratora), NIP 7391646281 z siedzibą w Pogórzu, ul. Antoniego Abrahama 9, niezbędnych
w celu wykonania umowy treningu oraz modelowania sylwetki. 

Podanie  danych,  w  zakresie  w  jakim  przekracza  dane  niezbędne  do  wykonania  umowy,  jest  dobrowolne.  Podstawą
przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty prowadzące księgowość
b) osoby zatrudnione przez Administratora

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu
wykonania  umowy albo do ewentualnego  odwołania  zgody,  a  po takim odwołaniu,  przez  okres  przedawnienia  roszczeń
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

..........................................................................................
Data i podpis

Wyrażam zgodę/  Nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  marketingowych,  poprzez
przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail oraz nr telefonu. 

..........................................................................................
Data i podpis

Wyrażam  zgodę/  Nie  wyrażam  zgody*  na  nieodpłatne  utrwalenie,  przetwarzanie,  wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie
wizerunku  przez  "MODULO"  STUDIO  TRENINGU  I  MODELOWANIA  SYLWETKI  EWA  LUNIAK.  Zgoda  obejmuje
wykorzystanie,  utrwalanie i  powielanie mojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego środka, w dowolnym celu,  w tym
również  celu  zarobkowym włączając  w to publikację w gazetach,  czasopismach,  folderach,  publikacjach elektronicznych,
stronach internetowych, kalendarzach i notatnikach. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem
każdorazowego wykorzystania mojego wizerunku.
Jestem świadomy/a, iż wyrażając niniejszą zgodę nie mogę być uznawana/ny za współautora dzieła lub jakiegokolwiek innego
przejawu działalności i zrzekam się wszelkich praw majątkowych związanych z wykorzystaniem mojego wizerunku zgodnie z
niniejszym dokumentem.

..........................................................................................
Data i podpis

* Niepotrzebne skreślić. 



TRENING EMS

IMIĘ

NAZWISKO

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

1. Trener wyposaża Klienta w kompletny strój do treningu (możliwość zakupu własnego lub wypożyczenia).

2. Trener podłącza sprzęt, udziela instruktażu o sposobie wykonywania usługi oraz asystuje Klientowi w trakcie
treningu.

3. Trener  ma  prawo  przerwać  trening  jeśli  jego  zdaniem  stan  zdrowia  Klienta  nie  pozwala  na  dalsze  jego
kontynuowanie.

4. W przypadku stawienia się na treningu w stanie uniemożliwiającym odbycie treningu, trener ma prawo odmówić
wykonania usługi jednocześnie uznając trening/masaż za zrealizowany.

5. Przeciwwskazania: 
• Epilepsja
• Rozrusznik serca
• Implanty medyczne
• Ciąża
• Ciężkie zaburzenia krążenia krwi
• Przepuklina pachwinowa lub ściany jamy brzusznej
• Gruźlica
• Choroby nowotworowe
• Miażdżyca w zaawansowanym stadium
• Zaburzenia krążenia tętniczego krwi
• Ciężkie choroby neurologiczne
• Cukrzyca
• Stany gorączkowe
• Ostre zakażenie bakteryjne i wirusowe
• Krwawienia (krwotoki), tendencja do ciężkich krwawień (hemofilia)
• Różnego rodzaju rany, stany zapalne, oparzenia, podrażnienia, egzemy w obszarze elektrod
6. W przypadku posiadania innych dolegliwości bądź choroby należy przed rozpoczęciem treningu poinformować o tym
Pracownika  MODULO STUDIO,  w razie  wątpliwości  Pracownik  może odmówić  przeprowadzenia  treningu i  zalecić
konsultację z lekarzem. 

7. Trening ze sprzętem miha bodytec jest bardzo intensywny. Przed treningiem należy spożyć wystarczającą ilość płynu
(minimum 0,5l) przed rozpoczęciem treningu i natychmiast przerwać go jeśli samopoczucie pogorszy się. Należy unikać
dodatkowego wysiłku w tym samym dniu.

Potwierdzam, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami i oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia
przeze mnie treningu. 

…..……………………………………………………

Data, podpis Klienta



INFORMACJE O ZABIEGU PRIMELLA MASAŻ PRÓŻNOWY
IMIĘ

NAZWISKO

CEL ZABIEGU

NAWYKI ŻYWIENIOWE

PRZYJMOWANE LEKI/LECZENIE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA/ TRYB ŻYCIA

UWAGI

Zostałam/em poinformowana/ny o szczegółach zabiegu i miałam/em możliwość zadawania pytań dotyczących zasad
postępowania.

Jestem w pełni świadoma/my, że nie można przewidzieć lub zagwarantować oczekiwanych wyników zabiegu.

Oświadczam,  że  nie  występują  u  mnie  żadne  z  wymienionych  przeciwwskazań.  W przypadku  posiadania  innych
dolegliwości bądź choroby należy przed rozpoczęciem zabiegu poinformować o tym Pracownika MODULO STUDIO, w
razie wątpliwości Pracownik może odmówić przeprowadzenia zabiegu i zalecić konsultację z lekarzem.  

......................................................................

Data i podpis klientki/ta  

                               



INFORMACJE O ZABIEGU PRIMELLA LIFTING

IMIĘ

NAZWISKO

CEL ZABIEGU

NAWYKI ŻYWIENIOWE

PRZYJMOWANE LEKI/LECZENIE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA/ TRYB ŻYCIA

UWAGI

Zostałam/em poinformowana/ny o szczegółach zabiegu i miałam/em możliwość zadawania pytań dotyczących zasad
postępowania.

Jestem w pełni świadoma/my, że nie można przewidzieć lub zagwarantować oczekiwanych wyników zabiegu.

Oświadczam,  że  nie  występują  u  mnie  żadne  z  wymienionych  przeciwwskazań.  W przypadku  posiadania  innych
dolegliwości bądź choroby należy przed rozpoczęciem zabiegu poinformować o tym Pracownika MODULO STUDIO, w
razie wątpliwości Pracownik może odmówić przeprowadzenia zabiegu i zalecić konsultację z lekarzem.  

......................................................................

Data i podpis klientki/ta  



INFORMACJE O ZABIEGU COOLTECH

IMIĘ

NAZWISKO

CEL ZABIEGU

NAWYKI ŻYWIENIOWE

PRZYJMOWANE LEKI/LECZENIE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA/ TRYB ŻYCIA

UWAGI

Zabieg CoolTech® jest  nieinwazyjnym,  zabiegiem medycznym, działającym na tkankę tłuszczową,  polegającym na
kontrolowanym chłodzeniu tkanki, z wykorzystaniem podciśnienia zasysającego fałd skóry wraz z tkanką podskórną do
aplikatora, trwającym ok. 70 minut. W efekcie, tkanka tłuszczowa, która ma dużą podatność na działanie zimna, jest
trwale niszczona i ulega stopniowej eliminacji naturalnymi drogami (układ limfatyczny). Proces rozpoczyna się po 15
dniach od zabiegu i trwa do 90 dni.

AKCEPTUJĘ, że po zabiegu mogą wystąpić EFEKTY UBOCZNE opisane w literaturze medycznej,  W szeczólności
wymienione powyżej. 



Zostałam/em poinformowana/ny o szczegółach zabiegu i miałam/em możliwość zadawania pytań dotyczących zasad
postępowania.

Jestem w pełni świadoma/my, że nie można przewidzieć lub zagwarantować oczekiwanych wyników zabiegu.

Oświadczam,  że  nie  występują  u  mnie  żadne  z  wymienionych  przeciwwskazań.  W przypadku  posiadania  innych
dolegliwości bądź choroby należy przed rozpoczęciem zabiegu poinformować o tym Pracownika MODULO STUDIO, w
razie wątpliwości Pracownik może odmówić przeprowadzenia zabiegu i zalecić konsultację z lekarzem.  

......................................................................

Data i podpis klientki/ta  



INSTRUKCJA DLA PACJENTÓW - ZABIEG KRIOLIZA

o 24  godziny  przed  i  po  zabiegu,  na  obszarze  na  którym  jest  wykonywany  zabieg,  nie  stosować  kremów,

kosmetyków i leków stosowanych miejscowo, za wyjątkiem zalecanych przez lekarza.

o Przez 24 godziny po zabiegu należy unikać sauny, gorącej kąpieli  i  prysznica, jacuzzi,  masażu, pływania w

basenie.

o Przez 48 godzin po zabiegu należy unikać intensywnej aktywności fizycznej.

o Jeśli  to możliwe, przez 24 godziny przed zabiegiem należy unikać zażywania leków, które mogą zwiększyć

ryzyko  wystąpienia  wynaczynienia  (takich jak  np.  niesterydowe leki  przeciwzapalne  -  Aspiryna,  Diclofenac,

Ibuprofen, itp.).

o Przed i po zabiegu należy unikać picia alkoholu.

o Po zabiegu na skórze mogą pojawić się siniaki, wraz z lokalnym stanem zapalnym i łagodnym bólem, które

stopniowo zanikają do 48 godzin. Jest to normalny efekt uboczny zabiegu. Jeśli utrzymuje się dłużej należy

skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

o Zaraz po zabiegu może się pojawić gorączka. Może się ona utrzymać przez 24 godziny po zabiegu.

o Jeśli  pojawi  się  rumień,  obszar  po  zabiegu  będzie  gorący  lub  tkliwy,  należy  się  skonsultować  z  lekarzem

prowadzącym.

o W przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości związanych z zabiegiem i jego efektami należy się skonsultować

z kliniką.

.....................................................................

Data i podpis klientki/ta  


