REGULAMIN CSR „MEGA-FITNESS”
I.

USŁUGI:

1. Centrum Sportowo Rekreacyjne „MEGA-FITNESS” oferuje następujące usługi:
- Zajęcia indywidualne na siłowni
- Zajęcia grupowe na sali fitness
- Sztuki walk
- Solarium
- Body Space
2. Aktualny rozkład zajęć dostępny jest w recepcji klubu, a także na stronie internetowej klubu.
3. Zarządzający może ustalić minimalną bądź maksymalną ilość osób ćwiczących w grupie celem
prowadzenia zajęć.
4. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.
5. Bieżące drobne sprawy związane z organizacją świadczenia usług i korzystania z nich przez
klientów na terenie obiektu Zarządzający reguluje w formie zarządzeń umieszczanych na tablicach
informacyjnych bądź na stronie internetowej Klubu.
6. Zarządzający zastrzega sobie możliwość zaoferowania dodatkowych usług bądź zmiany
dotychczasowych.
II.
1.

2.

3.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG:
Z usług „MEGA FITNESS” mogą korzystać osoby pełnoletnie nie ubezwłasnowolnione, zdrowe
i bez przeciwwskazań lekarskich.
- osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z usług CSR „MEGA-FITNESS”
wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Prawo do korzystania z usług CSR „MEGA-FITNESS” w godzinach otwarcia, ma osoba
posiadająca ważny bilet wstępu, karnet na wejścia, karnet miesięczny lub kartę jednego z
programów partnerskich.
- z karnetu multiosobowego może korzystać więcej niż jedna osoba, nawet równocześnie, za
każdą z nich skreślane jest jedno wejście.
- karnetem miesięcznym i karnetem imiennym może posługiwać się jedynie osoba wskazana
imiennie w jego treści. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być
przenoszone na inne osoby.
Karty BENEFIT SYSTEMS i FITPROFIT jest akceptowana tylko pod warunkiem współpracy
Klubu z wyżej wymienionymi firmami. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy regulamin, co
jest usankcjonowane umowami z firmami wydającymi powyższe karty. Klub zastrzega sobie
prawo do założenia faktu, iż osoby posiadające w/w karty zostaną poinformowane o regulaminie
przez firmy wydające karty.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karnet należy oddać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do CSR
„MEGAFITNESS” i odebrać przy wyjściu.
Karnet jest ważny wyłącznie na zajęcia, na które został wykupiony. Nie ma możliwości
„odrabiania” zajęć wykupionych w ramach karnetu.
Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.
Klient ma także możliwość korzystania z dodatkowo płatnych usług, tj. solarium, body space, itp.
Ceny usług i terminy ważności karnetów reguluje aktualny cennik.
Terminy ważności karnetów nie ulegają przedłużeniu.

10. Klub ma prawo odmówić sprzedaży karnetu bez podania przyczyny.
11. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce
ubraniowej. CSR „MEGA-FITNESS” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy klientów
pozostawione w szafkach, jak również za rzeczy pozostawione przez klientów w innych miejscach
na terenie Klubu.
12. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji. Aby otrzymać
kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karnetu. Jedynie w przypadku osób wykupujących
wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie jako depozytu dowodu osobistego lub 2 PLN.
13. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu
z CSR „MEGA-FITNESS” zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 30 PLN.
14. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są przestrzegania regulaminu CSR „MEGAFITNESS” a także stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń,
przepisów przeciw pożarowych oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które
podawane są do wiadomości przez instruktorów.
15. Klient klubu zobowiązany jest do dokonywania rezerwacji na zajęcia fitness (osobiście bądź
telefonicznie)
16. Zajęcia należy odwołać minimum z 24 godzinnym wyprzedzeniem (w przeciwnym wypadku
zajęcia przepadają)
17. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji osobie posiadającej kartę BENEFIT
SYSTEMS i FITPROFIT, która nie pojawiła się na poprzednich zajęciach i nie odwołała
rezerwacji (zgodnie z punktem 11 Umowy Współpracy zawartej z Benefit Systems Sp.
z o.o.)
18. Ćwiczący powinien poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć, o wszelkich chorobach,
dolegliwościach i przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń.
19. Klub i instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie.
20. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się: zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w
sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu
i sali.
21. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem.
22. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji przy sprzęcie
23. Na terenie CSR „MEGA-FITNESS” bezwzględnie obowiązuje strój sportowy i obuwie zamienne
(różne od tego, w którym klient przyszedł do klubu!)
24. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika.
25. Ćwiczący powinien natychmiast informować CSR „MEGA-FITNESS” o wszelkich
nieprawidłowościach w działaniu sprzętu
26. Za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektów Klubu z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

27. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, spowodowane
użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100%
wartości szkody.
28. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do kulturalnego i spokojnego zachowania się
na terenie CSR „MEGA-FITNESS” wyrażone brakiem używania wulgarnego słownictwa,
głośnego zachowywania się, rzucania sprzętu siłowego na parkiet.
29. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w
sposób wskazany przez dyrekcję Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji.
Klub zastrzega sobie prawo do poproszenia członka Klubu o opuszczenie obiektu, który w opinii
personelu Klubu nie przestrzega tych zasad.
30. Członek Klubu 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 członków
personelu Klubu, w sposób zawiniony.
31. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i
narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, wstanie odurzenia lub pod wpływem
narkotyków oraz handlu w/w używkami.
32. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz
niezakłócania innym członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
33. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu.
34. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których
wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby
doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla
„bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia”.
35. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć
wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych
organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania
wizerunku Klienta, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi
ten fakt dyrekcji klubu wówczas klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w
najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu
maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych o Klubie.
Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgodny dyrekcji zdjęć klubu jest zabronione.
36. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków odurzających mogących
mieć wpływ na bezpieczeństwo ćwiczących nie będą wpuszczane na teren Klubu.
37. Osoba nie stosująca się do regulaminu może zostać usunięta z terenu CSR „MEGA-FITNESS” z
zakazem ponownego wejścia.
38. Osoba, która wykupuje karnet bądź wejście jednorazowe na dowolną usługę zobowiązuje
się tym samym do przestrzegania Regulaminu CSR „MEGA-FITNESS”

