
REGULAMIN KLUBU FIT FORMA 

1. Osoby pełnoletnie mogą ubiegać się o członkostwo w klubie FIT FORMA-WIDZEW (zwany dalej 
klubem) podając dane personalne pracownikowi recepcji klubu ( w postaci okazania dowodu 
tożsamości) niezbędne do wypełnienia formularza potrzebnego do założenia konta członkowskiego 
klubu, podpisując regulamin klubu oraz uiszczając opłatę za karnet według aktualnego cennika. 

2. Osoby niepełnoletnie, poniżej 18-go roku życia, mogą ubiegać się o członkostwo klubu po 
przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, przygotowaniu kserokopii aktualnej 
legitymacji szkolnej oraz po uiszczeniu opłaty wg aktualnego cennika. 

3. Rezygnacja z członkostwa w klubie jest rozpatrywana w oparciu o pisemne wypowiedzenie 
członkostwa z zachowaniem okresu wypowiedzenia odpowiedniego do ceny zakupionego karnetu 30-
dniowego: 
- 2 miesięczny okres wypowiedzenia członkostwa przy karnecie OPEN za 129 zł 
- 3 miesięczny okres wypowiedzenia członkostwa przy karnecie OPEN za 99 zł ( opcja jest dostępna 
dla klientów, którym opłata 99 zł jest pobierana comiesięcznie z konta). 

4. Klienci wykupujący karnet YOUNG ACTIVE bądź FITNESS KIDS są zobowiązani do dostarczenia 
kserokopii aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej niezwłocznie po wykupieniu karnetu oraz po 
zaktualizowaniu legitymacji w nowym semestrze. 

5. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia członka do klubu bez podawania 
przyczyn oraz do skreślenia z listy członków klubu z powodu niestosowania się do regulaminu klubu. 

6. Wstęp do klubu jest możliwy po uregulowaniu opłaty za wybrany karnet lub opłaty za wejście 
jednorazowe. 

7. Osoby zamierzające uczestniczyć w zajęciach po raz pierwszy dokonują odpowiednich opłat 
wynikających z cennika klubu ( zakup karnetu) oraz po zapoznają się i akceptują niniejszy regulamin. 

8. Do przechowywania podstawowych rzeczy i ubrań, przystosowane są szafki dla członków klubu. 
Każdy członek klubu zobowiązany jest do zaopatrzenia się w indywidualną kłódkę do szafki ( zakup w 
recepcji klubu lub we własnym zakresie). 

9. Przechowywanie rzeczy w szafkach podczas nieobecności członka w klubie jest niedozwolone. Klub 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcia rzeczy członków klubu. 

10. Członkowie klubu ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone z ich winy na terenie 
klubu. 

11. Członkowie klubu ćwiczący na siłowni 
bądź na zajęciach grupowych oraz korzystający z sauny lub solarium 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 lub solarium. 

12. Członkowie klubu zobowiązani są do 
korzystania podczas ćwiczeń z WŁASNYCH ręczników, jak również ze zmiennego obuwia sportowego 
niepozostawiającego śladów na powierzchniach podłogach. 

13. Trener/Instruktor sprawuje nadzór nad 
przestrzeganiem niniejszego regulaminu, a ćwiczący są zobowiązani do podporządkowania się jego 
wskazówkom i poleceniom, w szczególności dotyczących korzystania z urządzeń. 

14. ZABRANIA SIĘ: 
- przebywania na terenie klubu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających, 
- wnoszenia na teren klubu napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu, 
- powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz negatywnie wpływających na komfort osób 
ćwiczących, 
- używania wulgarnego słownictwa. 

15. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00 – 23:00 oraz w weekendy w godzinach 9:00-18:00. Zajęcia na siłowni kończą się 15 
minut przed zamknięciem klubu. 

16. 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. 

17. Niestosowanie się członka do powyższych 
reguł upoważnia instruktora bądź pracownika klubu do wyproszenia osoby z sali lub odmowy wstępu 
na salę, co może skutkować skreśleniem z listy członków klubu. 

18. Po dokonaniu transakcji za karnet lub 
wejście jednorazowe oraz za każdy inny zakup w recepcji klubu pieniądze nie będą zwracane. Prosimy 
o przemyślane transakcje. 

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


