Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksy cywilnego
i określa prawa i obowiązki stron umowy (dalej: Umowa) o korzystanie z usług Klubu/Siłowni HiFitness
z siedzibą w Nowym Targu przy Ul. Sikorskiego 20 (dalej: Klub/Siłownia)
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§ I. Członkostwo w Klubie/Siłowni
Regulamin obowiązuje strony umowy (dalej: klubowicz lub klubowicze) jak również
klubowiczów, którzy korzystają z jednorazowego zaproszenia, jednorazowej wejścia oraz
posiadaczy karnetów i kart partnerskich (dalej: Goście)
Członkiem Klubu/Siłowni może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych z zastrzeżeniem § V Regulaminu.
Z usług Klubu/Siłowni mogą korzystać klubowicze / Goście wykupujący jednorazowe wejścia
lub karnety z oferty.
Każdy z klubowiczów lub gości zobowiązany jest przy wejściu do pozostawienia w formie
pisemnej swych danych: Imię, Nazwisko, wiek, nr telefonu , e-mail
Dokumentem legitymującym przynależność do i praw do korzystania z usług Klubu/Siłown
i jest karta klubowa (dalej: Karta)
Karta ma charakter imienny i może być używana tylko przez członka Klubu/Siłowni.
Niedozwolone jest przekazywanie karty osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia
przekazania karty osobie nieuprawnionej Klub/Siłownia może zatrzymać kartę uniemożliwiając
nieupoważnionej osobie wejście na teren obiektu.
Karta jest wydawana w dniu zakupu karnetu. Koszt wydania karty wynosi 10zł i jest pobierany
jednorazowo. W przypadku zniszczenia/zagubienia karty. Klubowicz lub gość jest
zobowiązany do zakupu kolejnej karty.
Klubowicz/Gość dostaje numerowany klucz do odpowiednie j szafki w szatni. W depozycie
pozostawia Kartę klubową. Zgubienie lub zniszczenie klucza skutkuje
nałożeniem opłaty w wysokości 50zł.
Klub/Siłownia organizując różnego typu imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje
zaproszenia do skorzystania usług w Klubie/Siłowni oraz vouchery. Zaproszenia są wydawane
na okaziciela i mają określone terminy ważności oraz czas korzystania. Zaproszenia są
dedykowane osobom, które nie są Klubowiczami posiadającymi aktualne karnety. Osoba,
która otrzyma zaproszenie może jednorazowo skorzystać z zaproszenia w okresie jego
ważności i podlega tym samym założeniom regulaminu co klubowicz. Vouchery nie łączą się z
innymi promocjami.
Fakt utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia karty powinien być zgłoszony recepcji
Klubu/Siłowni. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty 10zł. 11.
Na żądanie Gościa i Klubowicza Klubu/Siłowni wystawiane są faktury vat do 7 dni od daty
sprzedaży na podstawie okazanego paragonu.
Klubowicze i Goście przyjmują do wiadomości, że ze względów bezpieczeństwa Klub/Siłownia
podlega monitoringowi. W obiekcie stosowany jest również system identyfikacji
Gości/klubowiczów przez wykonanie zdjęcia w chwili zakupu Karty. Klub/siłownia informuj że,
zdjęcia o których mowa w zdaniu poprzednim wykorzystywane będą jedynie w celu
identyfikacji Klubowiczów.
§ II. Zasady korzystania z usług Klubu/Siłowni
Podczas korzystania z usług, urządzeń Klubu/Siłowni Goście i Klubowicze zobowiązani są do
przestrzegania Regulaminu, Regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z
urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu.
W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy
przed przystąpieniem do zajęć/ćwiczeń poinformować o takich faktach trenera/instruktora.
W celu określenia indywidualnego profilu zajęć i treningów należy konsultować się z
trenerem/instruktorem. Na terenie Klubu/Siłowni obowiązuje zakaz przeprowadzania
treningów przez osoby niezatrudnione przez Klub/Siłownię.
Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu/Siłowni przez Gości i Klubowiczów
będących pod wpływem alkoholu , narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i
metabolizm komórkowy środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków
uspokajających.
Klub/Siłownia stosuje następujące zasady w organizacji zajęć grupowych:

zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć, który może ulec zmianom, o których Klub/
Siłownia wcześniej poinformuje
- ze względów zdrowotnych oraz bezpieczeństwa nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę po
rozpoczęciu ćwiczeń lub wychodzenie przed ich zakończeniem.
- Gościom oraz Klubowiczom nie przysługują wobec Klubu/Siłowni żadne
roszczenie , jeżeli w wybranym terminie niektóre z usług lub przyrządów nie są dostępne z powodu
korzystania z nich przez innych Gości i Klubowiczów
- Gość i Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i
wyposażenia Klubu/Siłowni będące wynikiem niezastosowania się do zasad w/w jak również
niezastosowania się do zaleceń trenera i personelu.
§ III. Zasady zachowania w Klubie/Siłowni
1. Goście i Klubowicze zobowiązani są do zachowania w Klubie/Siłowni przyzwoicie, w sposób
nienaruszający porządku publicznego. Niedozwolone jest używanie wulgarnego lub
obraźliwego języka, utrudnianie korzystania z obiektu innym. Niedopuszczalne jest także
zachowanie uwłaczające godności innych Gości i Klubowiczów, w tym zachowania wulgarne i
obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub
dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.
2. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie/Siłowni będą proszone o opuszczenie obiektu.
3. Każdy Gość i Klubowicz zobowiązany jest ubierać się z godnie z zasadami higieny
odpowiednio do danego pomieszczenia. Podczas treningów obowiązują: strój i obuwie
sportowe (czyste, zmienne, dostosowane do określonego rodzaju ćwiczeń), ręcznik.
4. Po zakończeniu danego ćwiczenia należy odstawić używany przybór lub urządzenie na swoje
miejsce.
5. Na terenie Kluby/Siłowni zabrania się: spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wprowadzania
zwierząt, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam, wnoszenia napojów w
szklanych lub otwartych naczyniach.
6. Korzystający z usług Klubu/Siłowni jest zobowiązany do przechowywania w szafkach tylko na
czas pobytu w obiekcie i powinien zwolnić szafkę przed wyjściem.
§ IV . Wyłączenie odpowiedzialności Klubu/Siłowni
1. Członek Klubu/Siłowni lub Gość zobowiązany jest we własnym zakresie zadbać o
stwierdzenie od lekarza czy może on wykonywać ćwiczenia lub korzystać z usług
Klubu/Siłowni bez uszczerbku dla swojego zdrowia i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu.
2. Klub/Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek
konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualne go stanu zdrowia Klubowicza lub Gościa.
Klubowicz/Gość zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu/Siłowni z tytułu
uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z
urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub/Siłownię.
3. Klub/Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem
niestosowania się do regulaminów oraz zaleceń personelu Klubu/Siłowni oraz braku
odpowiedniego nadzoru przez opiekunów prawnych.
4. Członek Klubu lub Gość ponosi odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek w
szatniach. Nie należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w
szafkach. Klub/Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych
przedmiotów pozostawionych w szafkach lub poza nimi oraz innych pomieszczeniach
Klubu/Siłowni. Przechowywanie rzeczy w Klubie/Siłowni w szafkach nie jest równoznaczne z
zawarciem umowy przechowywania.
§ VI. Ogólne warunki
1. Godziny otwarcia Klubu/Siłowni są wywieszone w pomieszczeniach oraz stronie internetowej
Klubu/Siłowni. Klub/Siłownia zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia w razie
potrzeby i nie stanowi to zmiany Umowy oraz Regulaminu. Godziny otwarcia Klubu/Siłowni,
grafiki zajęć oraz cennik ujęte są odrębnie i udostępniane na terenie Klubu/Siłowni.
2. Klub/Siłownia ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz treningi
personalne i nie stanowi to zmiany Umowy oraz Regulaminu.
3. W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub/Siłownia zastrzega sobie możliwość
nieudostępniania pomieszczeń i usług Klubowiczom oraz Gościom.
4. Wejścia Gości nieobjęte Karnetami członkowskimi wymagają wylegitymowania się
dokumentem ze zdjęciem oraz są jednoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Kartę
lub dokument tożsamości należy pozostawić w recepcji na czas korzystania z usług
Klubu/Siłowni.

5. Klub/Siłownia może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych
remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z
powodu siły wyższej.
6. Klub/Siłownia zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na teren obiektu bez podania
przyczyny
7. Poprzez zakup wejścia/karnetu/skorzystania z karty partnerskiej w klubie, korzystający z
Klubu/Siłowni wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez
Klub/Siłownię danych osobowych i korzystania z wizerunku w związku z udziałem w
zajęciach, konkursach, zawodach sportowych, evantach itp. Klubu/Siłowni
8. Korzystający wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez
Klub/Siłownię danych osobowych w celach marketingowych.
9. Każdy korzystający z usług klubu/siłowni wyraża zgodę na zamieszczenie jego wizerunku jako
szczegółu całości zajęć lub usług prowadzonych w klubie, na stronie internetowej
www.hifitness.pl oraz innych mediach/materiałach informacyjno-promocyjnych (zdjęcia, filmy
itp.) teraz i w przyszłości, nie roszcząc do nich praw czy tez zadośćuczynienia.
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

