CITY DANCE STUDIO BRONEERIMISE REEGLID:

Rühmatreeningutes osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida.
Broneeringut PALUME tühistada HILJEMALT 2 tundi enne treeningut.
KUI BRONEERING JÄÄB TÜHISTAMATA ÕIGEL AJAL kaob broneerimisõigus 1 nädalaks!!!
* * *
Broneerida saad: Broneerida on võimalik treeningutele kuni 2 nädalat ette.
- internetis, meie kodulehe avalehel asuva
broneerimissüsteemi kaudu
Avalehe all paremas nurgas on ikoon, suur B täht e.
broneerimissüsteem. Sisenedes ja registreerides saad
iseseisvalt teha broneeringu soovitud päevale ja ajale.
- telefoni teel 56070270, 6014577
Telefoni teel helistades, palun arvesta, et telefonile vastatakse
vaid siis, kui klubi on avatud. See on pool tundi enne esimest
õhtust tundi ja kuni klubi sulgemiseni.
- administraatori juures kohapeal
Kui Sul pole mingil põhjusel ise võimalik ennast treeningutele
registreerida, anna sellest teada administraatorile.
Vastavalt sinu poolt valitud päevadele ja aegadele teeb
broneeringu Sinu eest ära administraator.

- maili teel info@citydance.ee
Kirjuta mailile oma soov, mis päevadel ja
aegadel soovid treeningutes osaleda ning
administraator teostab broneeringu.
- Saates oma broneeringu soovi sms’i teel
telefonile 56070270.

* * *
Tühistada broneeringut saad: Kui Sul ei ole võimalik broneeritud treeningust osa võtta, palume see
aegsasti tühistada, et Sinu asemel saaks osaleda keegi teine.
- telefoni teel 56070270, 6014577
Telefoni teel helistades, palun arvesta, et telefonile vastatakse
vaid siis, kui klubi on avatud.

- Saates oma broneeringu tühistamise soovi
sms’i teel telefonile 56070270.

- internetis, meie kodulehe avalehel asuva
broneerimissüsteemi kaudu

- e-posti teel : info@citydance.ee

Broneeringut saab tühistada

hiljemalt 2 tundi enne treeningut!

- Kui sa oled treeningule broneeritud, kuid pole kohale tulnud, ega ka broneeringut tühistanud
ÕIGEL AJAL, kaob õigus uuteks broneeringuteks 1 nädalaks!!! Sel juhul võib osaleda treeningul
ainult elava järjekorra alusel vabade kohtade olemasolul.
Broneeritud treeningule mitte ilmumine:
- Broneering aegub 5 min enne treeningut.

- Kui Sa pole 5 min enne treeningut kohal ja pole hilinemisest
teada andnud, on klubil õigus anda sinu broneering üle teisele
kliendile.

