REGULAMIN KLUBU
1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby posiadające aktualną i opłaconą kartę członkowską lub ważny karnet.
2. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego osoby
niepełnoletniej (rodzica, opiekuna), który ponosi pełną odpowiedzialność za tę osobę, z usług Klubu korzystać
może osoba posiadająca min 16 lat. Poniżej 16 roku życia z klubu mogą korzystać tylko osoby wykupujące pakiet
treningów personalnych, po uprzedniej pisemnej zgodzie prawnego opiekuna.
3. Warunkiem otrzymania karty identyfikacyjnej lub karty członkowskiej jest wypełnienie odpowiedniego
Formularza oraz wniesienie należnej opłaty.
4. Członkowie klubu uiszczają opłaty za korzystanie z usług Klubu na konto wskazane w umowie w terminie do dnia
10-go każdego miesiąca.
5. Niezapłacenie należności za dwa okresy płatności, mimo wystosowania pisemnego wezwania do zapłaty
zaległości w terminie wskazanym przez Klub, uprawnia Zarząd Klubu do rozwiązania umowy o członkostwo Klubu
i do dochodzenia przed sądem zapłaty zaległych kwot.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach klubu jest okazanie w Recepcji przy wejściu do Klubu karty członkowskiej,
identyfikacyjnej lub karnetu miesięcznego wraz z dokumentem tożsamości.
7. Członek klubu oraz każdy klient nieposiadający statusu członka Klubu, zobowiązany jest do przestrzegania godzin
funkcjonowania Klubu. Godziny otwarcia Klubu umieszczone są na stronie internetowej www.fitnessacademy.pl
oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Klubu. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania obiektu, Klub
uprzedzi poprzez ogłoszenie tej zmiany w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.fitnessacademy.pl .
8. Fitness Academy gwarantuje, że zajęcia grupowe będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednim
doświadczeniem. Aktualny wykaz prowadzących zajęcia przedstawia grafik dostępny w siedzibie Klubu oraz na
stronie internetowej.
9. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć grupowych oraz do zmiany instruktorów
prowadzących zajęcia. Informacje dotyczące zmian dostępne będą na tablicach informacyjnych na terenie Klubu,
w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.fitnessacademy.pl.
10. W przypadkach zbyt dużej frekwencji na zajęciach grupowych uniemożliwiających korzystanie wszystkim
chętnym z zajęć, zostaną wprowadzone rezerwacje miejsc. O wprowadzeniu rezerwacji Klub uprzedzi poprzez
ogłoszenie tej informacji w siedzibie Klubu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi. Rezerwacje będą
składane telefonicznie bądź bezpośrednio w Klubie, najwcześniej na 2 dni przed planowanymi zajęciami.
11. W przypadku rezerwacji miejsca i niemożności skorzystania z zajęć, Klient zobowiązany jest do odwołania
swojego uczestnictwa telefonicznie, bądź bezpośrednio w recepcji Klubu, najpóźniej na 2 godziny przed
planowanymi zajęciami danego dnia.
12. W przypadku 3-krotnej rezerwacji miejsca na zajęcia, a nieodwołania wizyty oraz niestawienia się na zajęciach,
Klient zostanie pozbawiony możliwości rezerwacji miejsca na wszystkie lekcje wymagające zapisów, do
odwołania.
13. Pracownicy Klubu mają prawo weryfikować listę uczestników zajęć na podstawie listy rezerwacji znajdującej się
w recepcji Klubu.
14. Spóźnienie się na zajęcia powoduje anulację rezerwacji. W takim przypadku pracownik Klubu ma prawo zaprosić
na zajęcia kolejną chętną osobę.
15. Zabrania się przebywania w Sali zajęć grupowych podczas nieobecności instruktora.
16. W celu skorzystania z Paska do systemu pomiaru tętna, należy wypożyczyć Pasek znajdujący się recepcji Klubu,
w barze Klubu lub u instruktora prowadzącego. Po zakończeniu zajęć należy bezzwłocznie oddać zdezynfekowany
pasek do miejsca skąd został wypożyczony.
17. Po zakończonych zajęciach, Klient zobowiązany jest do dezynfekcji użytkowanego przez siebie sprzętu.
18. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu bądź jego części ( np. sali Fitness) w związku z
naprawami, konserwacją, sprzątaniem nie dłużej jednorazowo niż 48h i nie częściej niż raz na pół roku. W
przypadku zamknięcia klubu z przyczyn niezależnych od Klubu Klient zostanie poinformowany o możliwości
korzystania z zajęć w innym Klubie. Informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.fitnessacademy.pl.
19. Członkowie Klubu oraz klienci nieposiadający statusu członka Klubu, zobowiązani są do przestrzegania porządku,
higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym możliwości korzystania z
zajęć w Klubie.
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20. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie
Klubu jest surowo zabroniona. Członkowie Klubu oraz klienci nie posiadający statusu członka klubu nie stosujący
się do tego punktu, zostaną wyproszeni z terenu Klubu, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie
regulaminu Klubu.
21. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków
odurzających. W przypadku złego samopoczucia mogącego chociażby stwarzać poczucie ograniczenia zwykłych
funkcji percepcyjno-ruchowych należy uzgodnić uczestnictwo z prowadzącym zajęcia.
22. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
23. Dla celów higienicznych Członek Klubu oraz każdy klient nie posiadający statusu członka klubu, zobowiązany jest
do używania ręcznika podczas ćwiczeń w pomieszczeniach treningowych.
24. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie zatrudnione w firmie
Fitness Academy Sp. z o.o. SKA.
25. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz używania magnezji.
26. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, Członek Klubu oraz każdy klient nieposiadający
statusu członka klubu, zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
27. Zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
28. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
29. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu (lustra,
elewacje ścienne, plakaty, podłogi ) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
30. Niestosowanie się do mniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji
zalecanych przez personel odpowiedzialność ponosi osoba naruszająca postanowienia.
31. Bez zgody Kierownictwa Klubu zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek na
terenie Klubu.
32. Za zgubienie kluczyka ( transpondera ) do szafki pobierana jest opłata w wysokości 100,00 zł.
33. Za zgubienie ręcznika pobierana jest opłata w wysokości 40 zł za ręcznik do klubu, 80 zł ręcznik do SPA.
34. W przypadku zakupu karnetu miesięcznego bez statusu członkostwa, pobierana jest jednorazowa opłata
kaucyjna w wysokości 10,00 zł za wydanie plastikowej karty miesięcznej. W przypadku rezygnacji z usług Klubu
i oddaniu plastikowej karty miesięcznej, klient otrzyma zwrot kaucji za wydanie karty. Warunkiem zwrotu kwoty
za kaucję jest dostarczenie przez Klienta paragonu zakupu karty miesięcznej.
35. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu szklanych opakowań.
36. Zarząd Klubu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu oraz w szatniach poza
zamkniętą szafką.
37. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin
dostępny jest w recepcjach Klubu oraz na stronie www.fitnessacademy.pl.
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