
REGULAMIN KLUBÓW FIT FORMA 

 

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 https://fitforma.gymmanager.com.pl  umożliwiająca 

dostęp do wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług, zakup 

usług, rezerwację zajęć.  

d) Karnet- karnety dostępne w ofercie na recepcji klubów Fit Forma oraz w 

Strefie Klienta.  

 

e) 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 lub w przypadku 

określonych karnetów ratalnych również w Strefie Klienta . 

 

2. REGULAMIN: 

1) CZŁONKOSTWO: 
 

a) Status Członka Klubu, otrzymuje osoba, która jest pełnoletnia i zarejestruje się, 

podając poprawne dane osobowe w siedzibie Klubu lub poprzez Strefę Klienta, 

wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Obsługa Klubu może  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. 

b) Klient,  który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest do dostarczenia do 

Klubu wypełnionego przez Opiekuna prawnego i podpisanego oświadczenia o 

wyrażeniu przez niego zgody na zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego oraz o 

ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez 

Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. 

c) 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 ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, nie realny 

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

d) Członek Klubu nie otrzymuje fizycznie 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. 

e) Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karnetu przez Członka 

Klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona pod rygorem 

utraty aktywnego Członkostwa.  

https://fitforma.gymmanager.com.pl/


f) Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób 

uzależniony od rodzaju posiadanego Karnetu, korzystać z siłowni, zajęć fitness w 

godzinach otwarcia Klubu.  

g) Cennik dostępnych usług dostępny jest na recepcji Klubu oraz w Strefie 

Klienta.  Zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego lub uiszczenie innych opłat, o 

których mowa w Regulaminie, następuje z góry w formach płatności przyjętych przez 

Klub. 

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

uprawniony do zakupu karnetu YOUNG ACTIVE za okazaniem ważnej legitymacji, 

wyłącznie na recepcji Klubu;  

i) Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

j) Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz 

uiszczenia opłaty za Karnet. 

k) Karnety jednorazowe: OPEN, YOUNG, 3 MIESIĄCE, 6 MIESIĘCY, 12 

MIESIĘCY, 2 TYGODNIE, MORNING ACTIVE nie wymagają regularnej opłaty 

Członkostwa po upływie ważności Karnetu, jednocześnie nie gwarantując 

niezmienności ceny po upływie ważności Karnetu przy kolejnym zakupie.  

l) Karnety ratalne, powiązane z umową: UMOWA BEŁĆHATÓW, 

ELASTYCZNY RATALNY oraz WYGODNA UMOWA 12 MIESIĘCY (dodatkowy 

załącznik z treścią Umowy na czas określony) muszą zostać opłacane w terminie 

zachowującym ciągłość Członkostwa, zgodnie z dostępnym harmonogramem rat, w 

celu zachowania niezmienności ceny przez okres obowiązywania Karnetu ratalnego. 

Dokonanie płatności za karnet ratalny powinno nastąpić w trakcie okresu 

obowiązywania karnetu lub w trakcie 14 dni od daty jego upływu. Karnet ratalny, po 

dokonaniu opłaty jest aktywny od dnia następnego po ostatnim dniu okresu 

obowiązywania ostatniego Karnetu. W przypadku utraty członkostwa z powodu 

przerwania ciągłości zakup kolejnego Karnetu ratalnego jest możliwy dopiero po 5 

miesiącach od daty zakończenia ostatniego okresu obowiązywania Karnetu. W tym 

okresie Członek Klubu może zakupić wyłącznie karnety jednorazowe.  

m) Zawieszenia Karnetu można dokonać  wyłącznie w trakcie okresu 

obowiązywania aktywnego Karnetu.   

n) Uprawnienia wynikające z zakupionego Karnetu mają charakter osobisty i nie 

mogą być przenoszone na inne osoby. 

o) 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. 

p) Po dokonaniu transakcji za karnet lub wejście jednorazowe oraz za każdy inny 

zakup w recepcji klubu pieniądze nie będą zwracane.  

 

 

2) KORZYSTANIE Z KLUBU: 
a) Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Klubu 

oraz Regulaminów Szatni oraz Stref Klubu. 

b) Członek Klubu może korzystać z oferty Klubu w dniach i godzinach jego 

otwarcia. Członek Klubu zobowiązany jest do opuszczenia strefy siłowni oraz udania 

się do szatni 15 minut przed zamknięciem Klubu. 



c) Członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz 

używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi 

odpowiedzialność materialną za celowe uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń, sprzętu 

i pomieszczeń należących do Klubu. 

d) Zabrania się poruszania się dzieci po strefie siłowni oraz sali fitness; 

niedopuszczalne jest przekraczanie granicy kołowrotów wraz z dziećmi poniżej 12 

roku życia. 

e) 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 

używać wulgaryzmów, nie nosić znaków klubów sportowych. W przypadku 

niedostosowania się do wymienionych zasad, Obsługa Klubu może poprosić Członka 

Klubu o opuszczenie Klubu.   

f)  Bezwzględny zakaz korzystania z Klubu pod wpływem alkoholu bądź innych 

używek, jednocześnie zakaz spożywania ich na terenie Klubu- pod rygorem utraty 

Członkostwa; 

g) Członkowie klubu ćwiczący na siłowni bądź na zajęciach grupowych, 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 

korzystaniem z sauny; 

h) 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; 

i) Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania zasad przeciwpożarowych, 

stosowania się do poleceń obsługi Klubu; 

j) 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; 

k) Członek Klubu powinien zostawić swoje rzeczy w szafce w Szatni Klubu. 

Obowiązuje zakaz wnoszenia dużych toreb sportowych na strefę Siłowni. 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; 

l) Zajęcia grupowe odbywają się od 3 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; 

m) Członkowie Klubu, którzy nie korzystają z zajęć grupowych odbywających się 

w strefie siłowni lub Sali fitness zobowiązani są do udostępnienia strefy oraz sprzętu 

uczestnikom zajęć według instrukcji obsługi klubu bądź instruktora. 

n) Zabrania się prowadzenia na terenie Klubu działalności zarobkowej pod 

postacią treningów personalnych bez podpisanej uprzednio umowy z Klubem. W 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Obsługa Klubu ma prawo przerwać trening 

i poprosić o opuszczenie Klubu. W przypadku kilkukrotnego łamania punktu 



Regulaminu, Klub ma prawo pozbawić Członka Klubu Członkostwa ze skutkiem 

natychmiastowym.  

o)  Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie  Klubu bez zgody 

Klubu. 

 

1) 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) Klub Fit Forma będzie nieczynny w dniach ustawowo wolnych od pracy i nie 

powoduje to wydłużenia aktywnego karnetu Członków Klubu; 

c) Członek Klubu jest świadomy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków powinien wykupić we własnym zakresie oraz zrzeka się wszelkich 

roszczeń prawnych wobec Klubu; 

d) 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; 

e) Regulamin może ulec zmianie. Aktualny Regulamin dostępny jest pod adresem 

www.fitforma.eu  

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

 

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

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. 

__________________________________________ 

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. Sacharowa 16, 92-542 Łódź TYLKO I WYŁĄCZNIE do celów administracyjnych, 

definiujących mnie jako członka klubu. 

______________________________________ 

Data i czytelny podpis 

 

_____________________________________ 
Data i podpis osoby przyjmującej REGULAMIN

http://www.fitforma.eu/
mailto:biuro@fitforma.eu


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1. Administratorem Danych Osobowych  Członków Klubu Fit Forma jest firma Mega Solar s.c. z 

siedzibą przy ul. Sacharowa 16 92-525 Łódź NIP 7282321551. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator wskazuje dane 

kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

biuro@fitforma.eu 
3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w 

Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora: 
- w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), 
- w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych , 
- w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w 

sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze 

strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych. 
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych 

Osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane 

przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w 

związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora. 
5. Dane osobowe gromadzone przez Klub w celu rejestracji Członka Klubu: imię, nazwisko, data 

urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, skan biometryczny palca. 
6. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody 

na przetwarzanie Danych Osobowych w postaci danych biometrycznych, dane te będą przetwarzane 

przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu 

weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej. 
7. Klub Fit Forma gromadzi dane osobowe w następujących celach: 
A) aby realizować umowę z Klientem i świadczyć usługi Klientowi; 
B) w celu realizacji przez Klub praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w 

tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń; 
C) aby wypełniać zobowiązania prawne, w tym zapobiegać czynom karalnym i je wykrywać. 

1. Klient ma prawo do informacji, jakie dotyczące go dane osobowe zgromadził Klub Fit Forma. 

 Klient ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania: aktualizacji, przeniesienia lub ograniczenia 

danych osobowych. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, „prawo do bycia 

zapomnianym”. 

2. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom 

3. W  przypadku rezygnacji lub zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych 

możliwe jest, iż  Klub Fit Forma nie będzie mógł dalej świadczyć usług Klientowi. 

4. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu rejestracji Członka Klubu jest dobrowolne, 

ale niezbędne dla wykonania usług. 
5. Klub Fit Forma jest monitorowany za pomocą kamer. Nadzorowanie oraz rejestrowanie 

odbywa się ze względów bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie. Nagrania z monitoringu 

mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia 

Klubu. Wejście na teren Klubu wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych i jest dobrowolne. 
 

 

………………………………………………….. 

mailto:biuro@fitforma.eu

