REGULAMIN CZŁONKOSTWA KLUBU SPORTOWEGO „CENTRUM”
§
1. Postanowienie ogólne:
Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki członków Klubu Sportowo- Rekreacyjnego „Centrum”
§
2. Zakres Klubu Sportowo- Rekreacyjnego „Centrum”, zwany dalej „Klubem” świadczy następujące usługi:
a) dotyczące karty fitness
1. aerobik;
2. sala maszyn siłowych;
3. studio wolnych ciężarów;
4. studio cardio;
5. spining
6. sauna
b) dotyczące karty tenis
1. korty tenisowe w hali i zewnętrzne
c) dodatkowe
1. restauracja
2. hotel
§
3.Członkostwo Klubu
1. Do korzystania z usług Klubu uprawnieni są wyłącznie jego członkowie, posiadający ważne karty na korzystanie z usług Klubu.
2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Członkiem Klubu może być również osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
§
4. Karty na świadczenie usług:
1. Dokumentem legitymującym do korzystania z usług świadczonych przez Klub jest wyłącznie imienna karta klienta wydana przez Klub
na okres, na który zawarta została umowa o świadczenie z usług Klubu
2. Karta może posługiwać się wyłącznie osoba wskazana imiennie w jej treści jako członek Klubu
3. Wstęp do Klubu następuje po okazaniu karty w recepcji Klubu
4. Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zrobienie sobie zdjęcia komputerowego, w celu jego identyfikacji.
5. Karta z aktualną opłatą dokonaną zgodnie z ogólnymi warunkami umowy o świadczeniu usług uprawnia do korzystania z usług Klubu
określonych w §2 pkt Regulaminu
§ 5. Korzystanie z usług Klubu:
Członek zobowiązany jest:
1. do powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez innym członków, powodujących szkody
uszkodzenie lub zniszczenie mienia Klubu, jak również zanieczyszczenie pomieszczeń Klubu.
2. stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nim urządzeń i przyrządów, które
podawane są do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w tychże pomieszczeniach
3. po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczonym do tego miejsca
4. nie spożywać alkoholu oraz nie palić tytoniu w pomieszczeniach Klubu
5. w pomieszczeniach Klubu przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń nosić ubiór i obuwie sportowe zmienne
6. do podporządkowania się zarządzeniom organizatora
7. opuścić salę do ćwiczeń na 15 min. przed zamknięciem Klubu
8. konsumpcję jedzenia i picia dopuszczalna jest wyłącznie w barze Klubu
§ 7.
1. Członkowie Klubu zobowiązani są przechowywać rzeczy wnoszone ze sobą do Klubu w szafkach wynajmowanych im przez Klub
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków przechowywane w szafkach, jak również za rzeczy pozostawione w
innych miejscach Klubu
3. W przypadku czasowego braku miejsc do wykonywania ćwiczeń w siłowni lub w studiu aerobicu wskutek kompletu członków w tych
pomieszczeniach, członek zamierzający podjąć ćwiczenia, zobowiązany jest do oczekiwania na zwolnione miejsca
4. W przypadku niemożności korzystania przez członka z aerobicu, siłowni lub spinning wskutek prowadzonych przez organizatora prac
remontowych lub modernizacyjnych, umowa o świadczenie usług rekreacyjnych ulega przedłużeniu o czas niemożności korzystania
przez członka z aerobiku, siłowni, spining
5. Ćwiczenia aerobicu i spining prowadzone są w grupach. Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania zajęć po wcześniejszym
powiadomieniu o tym członków w recepcji Klubu
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone ciała lub rozstrój zdrowia spowodowane ćwiczeniami wykonywanymi przez
członka
7. Członek zrzeka się wszelkich roszczeń wobec organizatora z tytułu szkody poniesionej na skutek niezastosowania się do obowiązku
wskazanego w §7 ust 1
§ 8. Postanowienia ogólne:
1. wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu powinny być dokonane w formie pisemnej i podane do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczam, że jest mi znany mój stan zdrowia i mogę korzystać z usług Klubu . Oświadczam, że będę korzystać z
usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie będę zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia
ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostanie to spowodowane przez Klub lub
członków personelu Klubu, w sposób zawiniony.

