REGULAMIN
1. Prawo wstępu i korzystania z usług CENTER - GYM.
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z klubu CENTER - GYM.
1.2 Zakupienie karnetu jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem niniejszego regulaminu.
1.3 Karnet upoważnia do wejścia do klubu wyłącznie osobę wskazana w karnecie. CENTER - GYM zastrzega sobie
prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się karnetem.
1.4 Klientem CENTER - GYM może zostać osoba od 16 roku życia.
1.5 Właściciel karnetu zobowiązuje się do nie udostępniania go osobie trzeciej.
1.6 Prawo wejścia oraz korzystania z usług świadczonych przez CENTER - GYM jest możliwe po okazaniu
aktualnego karnetu.
1.7 Każdy karnet ważny jest przez miesiąc od daty pierwszego korzystania z usług. Nie jest możliwe przedłużanie
ważności karnetu.
1.8 CENTER - GYM nie przyjmuje reklamacji takich jak zwrot pieniędzy za karnet itp.
1.9 Karnet utracony, zniszczony, nieczytelny, sfałszowany jest nieważny.
2. Zasady korzystania z CENTER - GYM i odpowiedzialność.
2.1 Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:30, w soboty w godzinach od 9:00 do
18:00. (niedziela nieczynne).
2.2 Klient CENTER – GYM podczas korzystania z usług zobowiązany jest do przestrzegania:
2.2.1 Zachowywania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny i kulturalnego zachowania się.
2.2.2 Posiadania ręcznika podczas korzystania z usług.
2.2.3 Zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu przed przystąpieniem do jego użytkowania,
a w razie jakichkolwiek wątpliwości do uzyskania informacji od personelu CENTER - GYM na temat używania
sprzętu.
2.2.4 Zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem CENTER - GYM.
2.2.5 Odkładania użytego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego.
2.2.6 Nie wnoszenia i nie spożywania na terenie klubu: alkoholu, narkotyków lub innych środków
o podobnym działaniu. Nie palenie tytoniu na terenie CENTER - GYM.
2.2.7 Klient CENTER - GYM jest zobowiązany do korzystania ze sprzętu lub usług sportowych wyłącznie w stroju
sportowym właściwym do danego rodzaju ćwiczeń a przede wszystkim czystym, zmienionym przed zajęciami
obuwiu. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu w odzieży wierzchniej lub obuwiu zewnętrznym oraz obuwiu
nieprzystosowanym do aktywności sportowej.
2.2.8 Klient proszony jest o powiadomienie recepcji lub instruktora o stanie zdrowia. Klient, który nie posiada
zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność.
2.2.9 Klienci po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku
przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych lub z ściśle określonymi warunkami do wykonywania ćwiczeń. Inaczej
podlega zasadą punktu 2.2.9 po ówczesnym podpisie oświadczenia.
2.3 Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za
utratę przedmiotów osobistych klub nie ponosi odpowiedzialności.
15.Wszystkie przedmioty wartościowe tj. pieniądze, komputery osobiste, ubrania dużej wartości etc. można na czas
trwania zajęć zostawić w depozycie Klubu.
2.4 CENTER - GYM nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez klienta zasad wymienionych w
punkcie 2.
2.5 Za wszelkie szkody powstałe na CENTER - GYM z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
2.6 Niezastosowanie się do postanowień w niniejszym regulaminie, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania
z usług CENTER - GYM. Właściciel siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

