Regulamin usług:
1. Opieka online
2. Personalny program treningowy
3. Standardowy program treningowy

Organizator i wykonawca usług:
BMZ Team Sp. Z o.o., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Ul. Karminowa 28, 45-420 Opole, Polska, wysokość kapitału
zakładowego 6000,00 zł, KRS: 0000683459 | NIP: 7543150641 | REGON: 367593263
Uczestnik:
Osoba, która zgłosiła chęć skorzystania z usługi bądź/i opłaciła wybraną usługę
Informacje podstawowe i opis usług
1. Opieka online:

- indywidualny program treningowy,
- pomoc w ramach treningu (odpowiedzi do 1 x w tygodniu chyba, że strony ustalą
inaczej),
- analiza przesłanych filmów z treningu (odpowiedzi do 1 x w tygodniu chyba, że
strony ustalą inaczej),
- rekomendacja suplementów diety.
2. Personalny program treningowy:

- indywidualny program treningowy.
3. Standardowy program treningowy:

- standardowy program treningowy.
4. Cennik usługi umieszczony jest na stronie internetowej: http://bmzteam.pl/

5. Uczestnik zamawia usługę w formie online lub telefonicznie. Otrzymuje na wskazany
adres e-mail fakturę pro formę. Po opłaceniu ustala się z indywidualnie początek
wykonania usługi.
6. BMZ Team Sp. z o.o. tworzy na forum konto dla uczestnika usługi oraz prywatny
dział. Jeżeli strony ustalą inaczej, kontakt może wyglądać inaczej.

Regulamin Uczestnika
7. BMZ Team Sp. Z.o.o. i osoby z nim związane nie odpowiadają za powstanie
ewentualnego uszczerbku na zdrowiu czy też nieszczęśliwego wypadku podczas oraz
po realizacji usługi.
8. Uczestnik odpowiada osobiście za stan swojego zdrowia oraz zapewnia, że nie ma
przeciwwskazań lekarskich, aby korzystać z usługi.
9. Uczestnik usługi musi mieć ukończony 18 rok życia.
10. Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez

Organizatora w celu umożliwienia Uczestnikowi realizację usługi oraz akceptuje
politykę prywatności, która umieszczona jest na stronie internetowej:
http://bmzteam.pl/politykaprywatnosci/
11. Uczestnik bądź osoba, która korzystała w przeszłości z usługi wyraża wyraża zgodę na

otrzymywanie masowych wiadomość związanych z firmą BMZ Team Sp. z o.o.
zawierające reklamy / promocję i inne treści związane z działalnością firmy. Jeśli
uczestnik będzie chciał zrezygnować z w/w wiadomości, powinien napisać
wiadomość e-mail na adres trening@bmzteam.pl informując, że nie chce otrzymywać
w/w wiadomości.

