
FITFORMA ul. Plonowa 1/3 91-156 Łódź 

 

1. DEFINICJE: 

a) Członek Klubu- osoba korzystająca z usług oferowanych przez klub FIT FORMA. 

b) Klub- lokalizacja wybrana przez Klienta przy zakupie karnetu. 

c) Strefa Klienta- strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do PANELU KLIENTA 

korzystając ze strony www.fitforma.eu  umożliwiająca dostęp do wszelkich informacji na 

temat członkostwa oraz zakupionych usług. 

d) Zamrożenie Członkostwa- utrzymanie członkostwa w mocy (przedłużenie członkostwa), 

jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu, jednorazowo maksymalnie 30 dni za opłatą 30 

zł, możliwe po wypełnieniu formularza, dostępnego na recepcji klubu, wskazując datę 

rozpoczęcia i zakończenia Zamrożenia. 

 

2. UMOWA: 

a) Osoba korzystająca z usług oferowanych przez kluby FIT FORMA (Członek Klubu), 

zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z klubem 

zlokalizowanym pod adresem ul. Plonowa 1/3 91-156 Łódź; 

b) Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy bez możliwości wypowiedzenia/ z 

możliwością wypowiedzenia *  

c) Umowa zawarta pomiędzy Klubem Fit Forma, a Członkiem Klubu: 

IMIĘ I NAZWISKO PESEL 

TELEFON E-MAIL 

ADRES 

 

__________________________________________ 

Data i czytelny podpis Członka Klubu 

 

 

3. REGULAMIN: 

1) CZŁONKOSTWO: 

Status Członka Klubu, otrzymuje osoba, która: 

a) Zarejestruje się, podając poprawne dane osobowe w siedzibie Klubu, wyrażając zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych; 

b) Jest pełnoletnia; Osoby poniżej 18. roku życia mogą ubiegać się o członkostwo Klubu po 

okazaniu Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego; 

c) Obsługa Klubu może również żądać okazania dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty 

lub paszport), w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. Dla prawidłowego 

wykonywania Umowy niezbędne jest wskazanie przez Członka Klubu następujących 

danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, 

numer PESEL, adres email i numer telefonu, jak również danych finansowych 

określonych w formularzu zlecenia stałego z karty płatniczej; 

d) Członek Klubu  przy pierwszej wizycie w Klubie pozostawia odcisk palca (system 

wyznacza charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem 

tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym 

odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby 

http://www.fitforma.eu/


ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, nie realny odcisk; 

system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby); 

e) Członek Klubu nie otrzymuje karnetu ani innej karty potwierdzającej przynależność do 

Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca 

do czytnika przy kołowrotach. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo 

i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób Członek Klubu opuszcza Klub. 

f) Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karnetu przez Członka Klubu innemu 

Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona. 

g) Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od 

rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z siłowni, zajęć fitness w godzinach otwarcia oraz 

z sauny w określonych przez Klub dniach i godzinach. 

h) Sauna jest usługą dodatkową, niewchodzącą w zakres karnetu OPEN, zasady z jej 

korzystania ustala Klub.  

i) Członek Klubu będący uczniem lub studentem do 26. roku życia jest uprawniony do 

zakupu karnetu YOUNG ACTIVE za okazaniem ważnej legitymacji; 

j) Umowa może zostać zawarta na czas 12 miesięcy bez możliwości wypowiedzenia (99 zł) 

lub 12 miesięcy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia (129zł), jednak nie wcześniej 

niż 3 miesiące od daty zakupu karnetu. Obowiązuje niezmienność  ceny miesięcznej raty 

podczas trwania umowy.  Po 12 miesiącach, bez złożenia wypowiedzenia w miesiącu 

poprzedzającym wygaśnięcie umowy, umowa przechodzi na czas nieokreślony. 

k) Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

l) Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty 

za karnet. 

m) Klub zastrzega sobie możliwość pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze 

skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych danych personalnych 

oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do 

zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. 

n) Członek Klubu może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

przypadku jednoczesnej nieprzerwanej niedostępności Klubów trwającej dłużej niż 7 dni. 

o) Wypowiedzenie Umowy powinno zostać dokonane, pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej i może zostać złożone w recepcji Klubu. W recepcjach Klubów dostępne są 

stosowne formularze. 

 

2) PŁATNOŚCI: 

a) W przypadku Umów na czas 12 miesięcy (99 zł oraz 129 zł) klub Fit Forma stosuje system 

płatności bezgotówkowych, przy użyciu karty kredytowej (system Espago); 

b) Członek Klubu zobowiązany jest do wskazania numeru i daty ważności karty płatniczej  w 

celu dokonania opłat za karnet oraz wyrażenia na piśmie zgody odpowiednio na obciążenie 

karty płatniczej Członka Klubu w celu dokonania płatności za karnet (numery kart są 

przechowywane przez Espago zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa PCI DSS Level 1); 

c) Podpis Członka Klubu na zleceniu stałym z karty płatniczej, uprawnia Klub do obciążenia 

rachunku karty płatniczej Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty za karnet w 

danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym 

obowiązywania Umowy, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.; 

d) W razie powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 3 dni, Klub po 

uprzednim zawiadomieniu o zaległościach i wyznaczeniu 7 dniowego terminu zapłaty 

zaległości, może, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, dokonać 

natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach do wstępu do Klubu.  W 



okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest 

uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz 

zawieszonego Członka Klubu; 

e) Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

jeżeli Członek Klubu, w przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za karnet 

przekraczających 3 dni pomimo wezwania do zapłaty należności wynikających z Umowy, nie 

dokonał zapłaty całości należności wskazanych w wezwaniu w terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania; 

f)  Klient zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji 

płatności przez polecenie zapłaty czy płatność kartą na jego rachunku znajdowała się 

niezbędna kwota do opłacenia rachunku; 

g) Po dokonaniu transakcji za karnet lub wejście jednorazowe oraz za każdy inny zakup w 

recepcji klubu pieniądze nie będą zwracane; 

 

3) KORZYSTANIE Z KLUBU: 

a) Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Klubu oraz 

Regulaminów Szatni oraz Stref Klubu; 

b) Członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz używania sprzętu 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność materialną za 

uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń, sprzętu i pomieszczeń należących do Klubu; 

c) Członek Klubu zobowiązuje się do utrzymania należytego porządku w Klubie oraz stosowania 

przyjętych norm kultury, powinien używać ręczników, nosić czyste obuwie zmienne, wycierać 

sprzęt po użyciu, odkładać sprzęt na miejsce po zakończonym treningu, nie pozostawiać 

rzeczy osobistych na terenie Klubu, nie przeklinać, nie nosić znaków klubów sportowych. 

Bezwzględny zakaz korzystania z Klubu pod wpływem alkoholu bądź innych używek, 

jednocześnie zakaz spożywania ich na terenie Klubu- pod rygorem utraty Członkostwa ; 

d) Członkowie klubu ćwiczący na siłowni bądź na zajęciach grupowych oraz korzystający z 

sauny ponoszą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, zarówno przed, jak i po 

treningach oraz użytkowaniu ze sprzętu dostępnego w Klubie. Każdy z członków zna swoje 

możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia. Wskazana jest również 

konsultacja lekarska przed podjęciem jakichkolwiek ćwiczeń lub przed korzystanie z sauny; 

e) Członek Klubu jest zobowiązany do pojedynczego korzystania  z kołowrotów znajdujących 

się przy wejściu do Klubu, używając własnego odcisku palca. W przypadku nieprawidłowego 

używania kołowrotów oraz nadużyć z tym związanych, Klub może pozbawić Członka Klubu 

członkostwa; 

f) Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania zasad przeciwpożarowych, stosowania się 

do poleceń obsługi Klubu; 

g) Na terenie Klubu Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia zmiennego oraz 

czystego stroju sportowego, natomiast na terenie szatni powinien korzystać z obuwia 

gumowego na podeszwie antypoślizgowej- zakaz noszenia obuwia na terenie sauny; 

h) Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki do szafki, Klub nie 

ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szafkach klubowych. Zakaz 

przechowywania rzeczy w szafkach, Klub po zamknięciu dnia deponuje rzeczy  pozostawione 

w szafkach; 

i) Zajęcia grupowe odbywają się od 5 osób uczestniczących. Na zajęcia obowiązują zapisy, a 

liczba osób jest ograniczona. W przypadku spóźnienia miejsce przepada i może je zająć osoba 

z listy rezerwowej lub spoza listy. O ilości dodatkowych osób decyduje instruktor. 

 



4) INNE POSTANOWIENIA: 

a) Klub Fit Forma ma prawo do czasowego nieświadczenia usług po wcześniejszym 

oświadczeniu i podaniu powodów oraz czasu wyłączenia świadczeń, w celu przeprowadzenia 

prac remontowych, konserwacji lub innych działań, mających na celu usprawnienie działania 

Klubu oraz podwyższenie jakości oferowanych usług; 

b) Członek Klubu jest świadomy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powinien wykupić we własnym zakresie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń prawnych wobec 

Klubu; 

c) Każdy członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, w 

przypadku niestosowania się  do jego zasad i rażących nadużyć, Klub Fit Forma ma prawo 

pozbawić Członka Klubu członkostwa z trybem natychmiastowym; 

d) Regulamin może ulec zmianie, o czym każdy Członek Klubu jest informowany w formie e-

mailowej lub pisemnej; 

e) Członek Klubu może zgłosić Reklamację na adres e-mail: biuro@fitforma.eu 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-ał się z UMOWĄ I REGULAMINEM KLUBU FIT FORMA  i 

akceptuję ich warunki oraz zobowiązuję się do ich  przestrzegania. 

__________________________________________ 

Data i czytelny podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez klub Fit Forma w celach 

marketingowych, w tym także na otrzymywanie informacji handlowych przez klub Fit Forma w imieniu 

własnym lub na zlecenie jego partnerów biznesowych. 

__________________________________________ 

Data i czytelny podpis 

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133 poz.883), wyrażam 

zgodę na udostępnienie i przetwarzanie cyfrowego rejestru palca przez Mega Solar S.C. ul. Gorkiego 

16, 92-542 Łódź TYLKO I WYŁĄCZNIE do celów administracyjnych, definiujących mnie jako członka 

klubu. 

______________________________________ 

Data i czytelny podpis 

 

 

 

_____________________________________ 

Data i podpis osoby przyjmującej Umowę 

mailto:biuro@fitforma.eu

