
                       REGULAMIN KLUBU 

1. Zakres usług i słownik
Klub Fitness Fit&Joy  z siedzibą w Podegrodziu  254, 33-
386  Podegrodzie  zwany  dalej  Klubem,  świadczy  usługi
związane  z  rekreacją  ruchową  i  poprawą  kondycji
fizycznej  na rzecz  Klientów na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie.
W  ramach  niniejszego  regulaminu  podane  słowa  lub
wyrażenia będą miały znaczenie określone poniżej:
Klubowicz- osoba korzystająca z usług i urządzeń Klubu
na  podstawie  wykupionego wejścia  jednorazowego lub
karnetu. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia , lub
też  osoba  która  ukończyła  16  r.ż.  i  posiada  zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie z usług Klubu
Karnet- karta  z  kodem  kreskowym  wydawana
jednorazowo przez Klub Klubowiczowi
Wejście jednorazowe – wejście opłacane jednorazowo,
bez  wydawania  Karnetu  w  postaci  karty  z  kodem
kreskowym.

2. Zasady korzystania z usług Klubu
 Po  wejściu  do  Klubu  Klubowicze  Klubu

zostawiają  karnet  u  pracownika  recepcji.
Karnet  stanowi  depozyt,   w  zamian  za  co
otrzymują  klucz  do  szafki  ubraniowej.  Przy
wyjściu  z  Klubu  każdy  z  Klubowiczów,  po
dokonaniu zwrotu klucza do szafki, otrzyma od
pracownika recepcji należący do niego Karnet.
Osoby nie posiadające Karnetu lub wejściówki
jednorazowej mogą nie zostać wpuszczone na
teren  Klubu.  W  przypadku  zagubienia  klucza 
do szafki ubraniowej, Klubowicz bezpośrednio
przy  wyjściu  z  Klubu  zobowiązany  jest  do
uiszczenia kwoty 15 zł.

 Aby  otrzymać  kluczyk  należy  pozostawić
depozyt  w  postaci  karnetu.  W  przypadku
Klubowiczów  korzystających  z  wejść
jednorazowych  pracownik  recepcji  może
zażądać  pozostawienia,  jako  depozytu
,dokumentu tożsamości  lub kwoty  o wartości
jednorazowego  wejścia  do  Klubu  zgodnej  z
aktualnym cennikiem.

 W  przypadku  utraty  lub  zagubienia  karnetu
przez  Klubowicza,  zobowiązany  jest  on  do
natychmiastowego  powiadomienia  o  tym
fakcie pracownika Klubu. Za wydanie kolejnego
karnetu Klubowicz jest zobowiązany jest uiścić
opłatę w wysokości 15 zł.

 Klub  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy
pozostawione  przez  Klubowiczów  w szafkach,
czy innych miejscach Klubu.

 Wstęp do Klubu jest możliwy po zapoznaniu się
z Regulaminem i podpisaniu się pod nim.

Klubowicze zobowiązani są do:
 powstrzymania  się  od  działań,  które  mogą

zakłócać  lub  utrudniać  korzystanie  z  usług
Klubu  innym  osobom  ,  skutkować
uszkodzeniem  czy   zniszczeniem  mienia  lub
albo  pomieszczeń  Klubu,  zakłócać

pracownikom  Klubu  wypełnianie  ich
obowiązków;

 przestrzegania  należytego  porządku  oraz
poszanowania  ogólnie  przyjętych  norm
zachowania

 stosowania  się  do  instrukcji  użytkowania
wyposażenia Klubu;

 stosowania obuwia zamiennego na terenie sali
ćwiczeń oraz sali cardio

 podporządkowywania się poleceniom obsługi;
 poszanowania mienia Klubu;

Na terenie Klubu zabrania się:
 wnoszenia  i  spożywania  napojów

alkoholowych,  a  także  wstępu  do  Klubu  pod
wpływem tych środków;

 używania tytoniu;
 używania  środków  z  zawartością  sterydów,

środków  odurzających,  narkotyków,  a  także
wstępu do Klubu pod wpływem tych środków;

 wprowadzania zwierząt;
 handlu,  akwizycji  oraz  prowadzenia

jakiejkolwiek  działalności,  celem  której  jest
osiąganie bezpośrednio lub pośrednio korzyści
majątkowych,

 naklejania  i  pozostawiania  reklam  bez  zgody
właścicieli Klubu;

 wprowadzania na sale dla ćwiczących dzieci do
lat  16-stu,  za  wyjątkiem  terminów  zajęć
przeznaczonych dla dzieci;

 wnoszenia  napojów  w  szklanych  i  otwartych
naczyniach  za  wyjątkiem  zakupionych  w
recepcji Klubu;

 bez zgody właścicieli, wnoszenia na teren Klubu
jakichkolwiek  urządzeń  rejestrujących  obraz  i
dźwięk.

3. Godziny otwarcia
Klub  Fit&Joy  jest  czynny  za  wyjątkiem  Świąt  i  dni
ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

 poniedziałek - piątek  9:00 do 21:00,
 sobota: 8:00 do 14:00

Klub  zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia w
okresie wakacji, okresach świąt lub prac remontowych na
terenie  Klubu,  jak  również  dokonywania  zmian  w
grafikach zajęć.

4. Cennik i opłaty 
Dostępnymi formami korzystania z usług Klubu są:

 Jednorazowe wejścia
 Karnety  z  określoną  liczbą  wejść  lub  karnety

typu  Open  z  określonym  czasem
obowiązywania

Opłaty za jednorazowe wejścia lub karnety dokonywane z
góry.  Jednorazowa  opłata  za  wydanie  karty  z  kodem
kreskowym wynosi 10zł. Uiszczana w momencie zakupu
pierwszego  karnetu.  Wyrobienie  nowej  karty  z  kodem

                                                                                                            



kreskowym,  w  przypadku  zniszczenia  lub  zgubienia,
wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 15zł.
Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na okres 7/14/21
lub maksymalnie 28 dni.  Opłata za zawieszenie karnetu
to 15 zł za każde 7 dni.  Zawieszenia można dokonać raz
na jeden aktywny karnet.

5. Uczestnictwo w zajęciach grupowych
 Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach

grupowych  jest  posiadanie  ważnego  karnetu
lub  uiszczenie  opłaty  jednorazowej  oraz
wcześniejsza rezerwacja, której dokonać można
osobiście,  telefonicznie  lub  za  pomocą
platformy  internetowej.  Rezerwacji  można
dokonać  na  maksymalnie  10  zajęć  i  na
maksymalnie dwa tygodnie „do przodu” .

 W przypadku Klubowiczów,  którzy  zapiszą się
na  zajęcia  fitness  i  nie  zgłoszą  swojej
nieobecności  na  tych  zajęciach  najpóźniej  na
30  minut  przed  ich  rozpoczęciem,  Klub
zastrzega  sobie  prawo  anulowania  jednego
wejścia  w  przypadku  karnetów  wejściowych,
skrócenia karnetów typu OPEN o jeden dzień
lub  zablokowanie  możliwości  rezerwowania
zajęć w przyszłości.

 Klub  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  zajęć
grupowych jeśli  liczba uczestników nie będzie
przekraczała 4 osób.

 Klubowicz,  z  uwagi  na  względy  higieniczne
zobowiązany  jest  to  posiadania  i  używania
podczas  zajęć  osobistego  lub  wypożyczonego
(odpłatnie w recepcji) ręcznika.

 Klub  i  instruktorzy  nie  ponoszą
odpowiedzialności  za  kontuzje,  urazy,  lub
szkody  na  zdrowiu,  których  na  terenie  Klubu
dozna  Klubowicz,  będących  konsekwencją
niewłaściwego  korzystania  z  urządzeń
znajdujących  się  na  terenie  Klubu,
niezastosowaniu się do poleceń instruktora lub
zatajeniu  i  niepoinformowaniu  instruktora  o
jakichkolwiek  dolegliwościach  lub
przeciwskazaniach do wykonywania ćwiczeń.

 Klubowicz  korzysta  z  usług  Klubu  na  własną
odpowiedzialność  i  nie  może  zgłaszać  pod
adresem  klubu  żadnych  roszczeń  z  tytułu
uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku
z korzystaniem z usług Klubu.

 Klient  poprzez  podpisanie  regulaminu  wyraża
zgodę na wykonywanie materiałów foto/video
podczas  zajęć  grupowych  z  jego  udziałem.
Materiały  te  służyć   będą  tylko  dla  celów
promocji  klubu  m.in.  na  portalach
społecznościowych  i  nie  będą  przekazywane
innym podmiotom. 

6.  Postanowienia końcowe  
 Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym

Regulaminem  będą  zawsze  rozwiązywane  z
uwzględnianiem w pierwszej  kolejności  dobra
Klubowiczów W przypadkach,  w których Klub
będzie  zmuszony  dokonać  wyboru  pomiędzy

bezpieczeństwem,  a  komfortem  członków
zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo

 Klienci lub Klubowicze chcący skorzystać z zajęć
grupowych,  w  przypadku  spóźnienia
przekraczającego  10  minut  ze  względów
bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w
zajęciach.

 Za szkody wyrządzone Członkom Klientom oraz
Klubowiczom  na  terenie  Klubu,  Klub
odpowiada na zasadach określonych kodeksem
cywilnym.

 Zmiany regulaminu, oraz cennika Klubu podaje
się  do  wiadomości  poprzez  wywieszenie  ich
zmodyfikowanej treści w recepcji klubu.

 Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji.
 Akceptując  powyższy  regulamin  Klubowicz

wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  informacji
marketingowych drogą smsową.

Akceptuję powyższy regulamin 

………………………………………………
       Data i podpis Klubowicza

                                                                                                            


