REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO FIGHT GYM LUBLIN


Członkiem Klubu może być każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać jej członkami za zgodą swoich
przedstawicieli ustawowych.



Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karnet. Członkowie Klubu są zobowiązani do
okazywania swojego karnetu i skanowania kodu kreskowego przy czytniku znajdującym się przy recepcji klubu za każdym razem,
kiedy wchodzą na zajęcia.



Karnet ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i
nie mogą być przenoszone na inne osoby.



Karnet jest wydawany w dniu zakupu po wniesieniu opłaty w wysokości 10 zł.




Za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie karnetu klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 20 zł.
W przypadku, gdy Klubowicz chce wziąć udział w treningu, a nie posiada ważnego karnetu, zobowiązany jest jego przedłużenia lub
uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie 15zł, która nie podlega zwrotowi.



Klub akceptuje karty BENEFIT SYSTEMS, FITPROFIT, OK SYSTEM oraz FITFLEX.



Na żądanie klienta, klub wystawia faktury na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług.



Z usług Klubu można korzystać we wszystkie dni otwarcia Klubu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8-22 oraz w soboty w
godzinach 8 - 14.



Klub zamknięty jest w Święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta
państwowe. W tych przypadkach klub nie będzie przedłużać ważności karnetów. Dyrekcja Klubu może podjąć decyzję o otwarciu
Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni.



Klub 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. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, dyrekcja
powiadomi o tym członków z wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej stosowną informację na
ten temat.



Klub i instruktorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na terenie Klubu (wszystkie cenne przedmioty należy zabierać ze
sobą na salę treningową w torbie).



Ćwiczący powinien poinformować instruktora o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed rozpoczęciem zajęć.



Klub i instruktor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Klubu.



Z pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu Klubu członek powinien korzystać zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób
bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali.



Na zajęciach bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.



Osoby korzystające z obiektów Klubu zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.



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.



W odniesieniu do treningów Fight&Burn, Klub zastrzega sobie prawo wcześniejszej rezerwacji kolejnych zajęć.



Członek Klubu, który dokona rezerwacji zajęć i nie odwoła swojej nieobecności na tych zajęciach do trzech godzin przed ich
rozpoczęciem, utraci jedno wejście w przypadku karnetów 4-, 8-, 12-, 16- wejściowych, a w przypadku karnetu open, będzie miał
każdorazowo skrócony karnet miesięczny o jeden dzień.



W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających
i narkotyków oraz wnoszenie na teren Klubu w/w używek.



Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym członkom Klubu
możliwości korzystania z usług Klubu.



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 celach informacyjnych o
Klubie. Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgodny dyrekcji zdjęć klubu jest zabronione.

