
 

 

REGULAMIN REHABILITACJI I MEDYCZNEGO TRENINGU FUNKCJONALNEGO 
 

1. Do korzystania z rehabilitacji lub medycznego treningu funkcjonalnego (dalej: „trening”) uprawnione 
są wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki: 

 mają założoną kartę pacjenta w rejestracji Carolina Medical Center (dalej: „CMC”), 

 nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych 

 stawiły się na rehabilitację/trening zgodnie z terminem ustalonym w recepcji CMC, 

 pisemnie potwierdziły zgodę na wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych lub treningów,  

 pisemnie potwierdziły zapoznanie się z niniejszym regulaminem i uregulowały należne, w tym 
zaległe płatności w recepcji CMC. 

2. Osoby poniżej 16. roku życia powinny stawić się na rehabilitację/trening wraz z rodzicem lub innym 
przedstawicielem ustawowym, albo z opiekunem faktycznym. W przypadku osób w wieku 16-17 lat, 
stawiających się na rehabilitację/trening samodzielnie, konieczne jest okazanie w recepcji CMC 
podczas pierwszej wizyty pisemnej zgody rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na udział w 
rehabilitacji/treningu. 

3. Pacjent może przebywać w sali do rehabilitacji/treningu i korzystać z jej wyposażenia wyłącznie pod 
nadzorem fizjoterapeuty/trenera. 

4. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny powiadomić o nich swojego fizjoterapeutę/trenera przed 
przystąpieniem do zajęć. Fizjoterapeuta/trener, mając na względzie zdrowie pacjenta, może odmówić 
mu rozpoczęcia lub kontynuowania zajęć.  

5. Po wykupieniu karnetu pacjent może zrezygnować z opłaconej rehabilitacji/treningu jedynie w 
przypadku przedstawienia stosownej opinii lekarza/fizjoterapeuty lub w wyjątkowych sytuacjach 
losowych po uzyskaniu zgody CMC. W celu uzyskania zwrotu pacjent powinien złożyć pisemną prośbę 
na formularzu dostępnym w recepcji.  

6. Karnet rehabilitacyjny/treningów jest ważny przez 1 rok od daty zakupu i może być wykorzystany 
jedynie przez osobę, na którą został wykupiony. Po upływie terminu ważności karnetu CMC nie 
dokonuje zwrotu należności za niewykorzystane zajęcia. 

7. W przypadku spóźnienia się pacjenta na zabiegi czas trwania zajęć nie ulega przedłużeniu, a 
fizjoterapeuta/trener decyduje, które zajęcia zostaną wykonane w ramach pozostałego czasu. 

8. CMC nie ponosi odpowiedzialności za urazy i inne następstwa zdrowotne powstałe w wyniku 
wykonywania ćwiczeń niezgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty/trenera lub będące konsekwencją 
problemów zdrowotnych nieujawnionych fizjoterapeucie/trenerowi. 

9. Pacjent korzystający z rehabilitacji powinien posiadać ręcznik i strój umożliwiający swobodny dostęp 
do części ciała, która będzie rehabilitowana: koszulka bez rękawów w przypadku barku, krótkie 
spodenki w przypadku kolana, luźny strój sportowy w przypadku kręgosłupa. Każdy pacjent 
korzystający z sali rehabilitacyjnej/treningowej powinien posiadać również buty na zmianę. 
Szczegółowe informacje dostępne są w recepcji. 

10. CMC nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w sali ćwiczeń lub w szatni. 
11. Wszystkie urządzenia do ćwiczeń powinny być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Wskazania fizjoterapeuty/trenera są wiążące w tym zakresie. 
12. Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminu mogą zostać wyproszone z sali ćwiczeń lub 

innych pomieszczeń CMC. W takim przypadku pacjentowi nie przysługuje zwrot kosztu przerwanych 
zajęć. 

13. Pacjent może bezpłatnie odwołać zajęcia do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin. 
W przypadku nieobecności i nieodwołania wizyty w powyższym terminie, pacjent ponosi pełny koszt 
zajęć.  

 
………………………………………..…….                                   ………………………………..……………………………..                                    
                     Data                                                             Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki 


