
 

 

 NORMES DE BEYOGA PILATES & YOGA BARCELONA 

 

 

1 - La inscripció a l'Estudi es dóna per formalitzada una vegada abonada la matrícula i la primera quota les quals s'abonen sempre amb targeta de 

crèdit o en efectiu. Les següents quotes hauran de domiciliar-se en compte bancari. 

2 - La matrícula es paga una sola vegada. Si l'alumne es dóna de baixa definitiva perd aquest dret. 

3 - L'alumne té dret a mantenir una baixa temporal per causa justificada de fins a un màxim de 2 mesos sense perdre la matrícula, abonant la 

quota de manteniment mensual. 

4 - En cas de domiciliació bancària, si un rebut és retornat ens veurem obligats a carregar la comissió bancària per devolució.  

5 - Quan un alumne es dóna de baixa haurà de comunicar-ho 10 dies abans d'acabar el mes, en cas contrari haurà d'abonar la mensualitat 

completa del mes següent. 

6 - Els bonus de classes de Ioga i de Pilates no són reemborsables. 

7 - Es prega puntualitat a les classes. 

8 - En finalitzar la classe ha de guardar-se el material utilitzat en el seu lloc i netajar el matalasset. 

9 - No caminar amb sabates per l'interior de l'estudi. Deixar-los en l'entrada. 

10 - No et deixis roba al centre, per higiene. 

11 - La roba que quedi en els vestidors es retirarà periòdicament. 

12 - És important no haver menjat gens o lleuger 2 hores abans de la classe. 

13 - És important informar, abans de començar la classe, de qualsevol dolor o molèstia. 

14 - Aconsellem que la roba sigui còmoda i que permeti tots els moviments. 

15 - Beyoga no serà responsable dels problemes de salut que puguis sofrir a conseqüència de l'ús de les nostres instal·lacions o dels nostres 

programes d'exercicis. Per tant, et recomanem que consultis amb un metge abans de contractar els nostres serveis. Amb la formalització de l'alta 

declares que estàs en bones condicions per a la realització d'exercici físic o autoritzat pel teu metge. 

16 - En el transcurs de les classes de Ioga i Pilates, els professors poden corregir i recol·locar als alumnes, per ensenyar-los correctament els 

exercicis i evitar males postures. Acceptes, en fer-te alumne del nostre estudi, que un professor et pugui recol·locar i manipular en la postura, tret 

que ens indiquis el contrari. 

17 - En virtut del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les 

dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de Beyoga BCN SL, amb la finalitat de poder 

atendre la seva petició i prestar-li el servei sol·licitat, així com per mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics,sobre qüestions relatives a 

l'activitat de l'empresa i els seus serveis. Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir, a qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@beyogabcn.com o bé, mitjançant escrit 

dirigit a Beyoga BCN SL, carrer Buenos Aires, 52 Entl.3 08036 Barcelona. 

 

 

 


