
 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ARIANA’S STUDIO 

 

1. Φοράμε πάντα μάσκα στους εσωτερικούς χώρους  (προαιρετικά την ώρα του 

μαθήματος). 

2. Αφαιρούμε τα παπούτσια μας κατά την είσοδό μας στο στούντιο. 

3. Βάζουμε αντισηπτικό πριν και μετά το μάθημα. 

4. Κρατάμε αποστάσεις. 

5. Καθαρίζουμε πάντα τον εξοπλισμό που έχουμε χρησιμοποιήσει, στο τέλος του 

μαθήματος. 

6. Κάθε μαθητής φέρνει το δικό του στρώμα και πετσέτα. 

7. Προσερχόμαστε στο μάθημα στην ώρα μας και αναχωρούμε μετά τη λήξη του, προς 

αποφυγή συνωστισμού. 

8. Φροντίζουμε να έχουμε εξοφλήσει τις οικονομικές μας υποχρεώσεις μέσα στην 1η 

εβδομάδα του κάθε μήνα. 

9. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης (το λιγότερο 4 ώρες πριν) το μάθημα θα 

χρεώνεται κανονικά. 

10. Στις επίσημες αργίες το στούντιο παραμένει κλειστό. 

11. Τσάντες, μπουφάν και λοιπά αντικείμενα τοποθετούνται        στον ενδεδειγμένο 

χώρο. 

12. Το στούντιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά προσωπικών 

αντικειμένων. 

13. Ο χώρος απολυμένεται καθημερινά. 

14. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPERATING REGULATIONS 

ARIANA’S STUDIO 

 

1. Always wear a mask indoors (optional during class). 

2. We remove our shoes when we enter the studio. 

3. We put antiseptic before and after the lesson. 

4. We keep our distance. 

5. We always clean the equipment we have used, at the end of the lesson. 

6. Each student brings his own mattress and towel. 

7. We approach the lesson on time and leave after it ends, to avoid overcrowding. 

8. We make sure we have paid our financial obligations within the 1st week of each 

month. 

9. In case of untimely cancellation (at least 4 hours before) the course will be charged 

normally. 

10. On public holidays the studio remains closed. 

11. Bags, jackets and other items are placed in the appropriate space. 

12. The studio is not responsible for any loss or damage to personal items. 

13. The space is disinfected daily. 

14. WE DO NOT FORGET TO BREATH !!! 

 

 


