Regulamin - Siłownia Active Fitness Club - Zawiercie / Dąbrowa Górnicza

I. Definicje
1. „Klub” - obiekt sportowo – rekreacyjny –Siłownia Active Fitness Clubmieszcząca się przy ul.
WirgiliuszaGrynia 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza oraz –Siłownia Active Fitness Clubmieszcząca
się przy ul.Górnośląskiej 8 wZwierciu -zarządzany przez firmę PHU MAX Mariusz Szczęsny
mającą swoją siedzibę pod adresem ul. Górnośląska 8, 42-400 Zawiercie.
2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych
3. „Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego
profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub.
4. „Karnet” -jedna z usług klubu w ramach członkostwa
5. „Jednorazowe Wejście” -jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do jednorazowego wejścia.
6. „Członek Klubu” – osoba, która korzysta z usług
7. „Opłata aktywacyjna” – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient
8. „Siłowniai Fitness” –Siłownia Active Fitness Club

I. Regulamin Siłowni i Fitness
1. Wszyscy Użytkownicy siłowni i fitness zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i
przestrzegania jego postanowień. Wejście na teren oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Osoby
będące w Klubie po raz pierwszy zobowiązane są dokonać rejestracji,zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu i potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie w formularzu elektronicznym odpowiedniego
oświadczenia.
2. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu.
3. Warunkiem korzystania z atrakcji Siłowni i Fitness i znajdującego się na jego terenie sprzętu sportowego
jest posiadanie ważnego biletu. Rodzaj i cennik biletów jest dostępny w recepcji oraz na stronie
internetowej podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
4. Podczas pobytu na terenie klubu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych
przez personel klubu
5. Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich. Podpisanie niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne z oświadczeniem Klubowicza, iż jego stan zdrowia pozwala na członkostwo w Klubie i nie
3 ma przeciwskazań lekarskich do korzystania z usług klubu.
6. Każdy 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, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
7. Klubowicz oświadcza, że znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług
świadczonych przez klub oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia, dla
których dana osoba nie mogłaby korzystać z usług klubu.
8. Klubowicz bierze udział w zajęciach grupowych na własną odpowiedzialność.
9. Wszelkie przypadki naruszania Regulaminu i przejawy innych niebezpiecznych zachowań, zagrożenia
bezpieczeństwa własnego i innych Użytkowników klubu, winny być niezwłoczne zgłaszanie
personelowiKlubu. Użytkownicy odpowiadają za uszkodzenia elementów klubu i mienia należącego do
podmiotów prowadzących klub, w przypadku wyrządzenia szkody ze swej winy.

10. Korzystanie z obiektu wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała.
Użytkownik korzysta z infrastruktury na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki,
powstałych z winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.
11. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z klubu
niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników.
12. Siłownia Active Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia
przedmiotów należących do osób korzystających z obiektu z wyjątkiem szkód wyrządzonych
użytkownikowi umyślnie przez klub.
13. Klub nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jego terenie,
jak również w jego otoczeniu.
14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie obiektu, dlatego też zaleca się niewnoszenie
rzeczy wartościowych.
15. Za wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu,
spowodowane przez osoby korzystające z klubu do 18 roku życia, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie
prawni. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dany użytkownik.

