REGULAMIN KARNETU „Dorosły plus dziecko”
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zakupu karnetów ,,Dorosły plus
dziecko’’ (zwane dalej „Karnetami”).
2. Regulamin dotyczy wszystkich klubów fitness (zwanych dalej „Klubami”),
prowadzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Mega Solar sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921036, NIP
7282321551, właściciela klubów Fit Forma, zwaną dalej „Fit Forma”.
3. Regulamin dostępny jest w każdym Klubie oraz na
stronie internetowej
https://fitforma.eu (dalej: Strona Internetowa).
4. Regulamin dotyczy wszystkich Klubowiczów oraz osób, które nigdy wcześniej nie
korzystały z usług Fit Forma.
5. Regulamin określa zasady na jakich osoba dorosła po nabyciu Karnetu może korzystać
wraz z dzieckiem z Klubów prowadzonych przez Fit Forma.
II.

Warunki zakupu Karnetów oraz korzystania z Klubów

1. Zakup karnetu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Klubów Fit Forma.
2. Aktualna oferta Karnetów ( w tym rodzaj karnetu, cena, wysokość opłaty wpisowej)
dostępna jest w Cenniku zamieszonym na Stronie Internetowej oraz w aplikacji „Fit
Forma – Forma przez cały rok.
3. ”. Fit Forma zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Karnetów. O zmianie ceny
Klubowicz zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Klub na Stronie
Internetowej wiadomości o zmianie Cennika oraz wysłanie wiadomości mailowej o
zmianie w terminie 30 dni przed wprowadzeniem nowych cen. Klubowicz, który nie
zgadza się na zmianę ceny, może do dnia wejścia w życie nowej ceny wypowiedzieć
Karnet ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie nowej ceny.
4. Osoba dorosła, która nabyła karnet uprawniona jest do korzystania z Klubu wraz z
dzieckiem w wieku 10-16 lat.
5. Dokonując zakupu Karnetu, osoba dorosła podaje imię i nazwisko, wiek dziecka oraz
w celu potwierdzenia powyższych danych okazuje dokument ze zdjęciem należący do
dziecka. Do korzystania z klubu razem z osobą dorosłą uprawnione jest jedynie
dziecko, którego dane zostały wskazane przy zakupie karnetu.
6. Dokonując zakupu karnetu osoba dorosła oświadcza, że jest uprawniona do
uczęszczania do Klubu razem z dzieckiem, co oznacza, że jest rodzicem lub
opiekunem prawnym dziecka lub uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na
uczęszczanie do Klubu prowadzonego przez Fit Forma.
7. Dokonując zakupu Karnetu osoba dorosła oświadcza, że nie ma żadnych
przeciwwskazań, w tym zdrowotnych, do uczęszczania przez dziecko do Klubu oraz
uprawiania aktywności fizycznej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
powikłania zdrowotne związane z uczęszczaniem dziecka do Klubu.
8. Dziecko może przebywać na terenie Klubu oraz uprawiać aktywność fizyczną jedynie
pod opieką osoby dorosłej, która dokonała zakupu Karnetu.
9. Dokonując zakupu Karnetu, osoba dorosła oświadcza, że zobowiązuje się objąć
dziecko należytą opieką w trakcie jego pobytu w Klubie.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszczerbki na zdrowiu
dziecka, w tym wynikające z niewywiązania się przez osobę dorosłą z obowiązku, o
którym mowa w ust. 8.

III.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w tym w zakresie zasad
wypowiadania Karnetu, jego cedowania, zawieszania, odstąpienia od Umowy zawartej
na odległość, zasad przetwarzania danych osobowych zastosowanie ma Regulamin
Klubów Fit Forma dostępny na Stronie Internetowej.
2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wyłącznie z ważnych powodów, do których
zalicza się w szczególności:
konieczność zmiany Regulaminu wynikająca z przepisów prawa;
gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną
decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem Sądu;
c) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany oferowanych przez Klub
zajęć lub oferty Klubu;
d) w przypadku zmiany marki, adresu, Strony Internetowej;
e) w przypadku gdy zmiana jest uwarunkowana wymogami dotyczącymi
bezpieczeństwa lub wymogami sanitarnymi.
3. O treści zmian Regulaminu każdy Klubowicz zostanie poinformowany poprzez
umieszczenie przez Klub na Stronie Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu
oraz wysłanie wiadomości mailowej o zmianie w terminie czternastu (14) dni przed
wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Klubowicz, który nie zgadza się na
wprowadzone zmiany, może do dnia ich wejścia w życie wypowiedzieć umowę ze
skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie wprowadzonych zmian.
a)
b)

