Regulamin
NaSportowo
1. Słownik:
„Studio” – zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służących do
świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych w lokalu znajdującym się przy ul. Of.
Oświęcimskich 6, 58-100 stanowiący przedsiębiorstwo firmy Tomasz Dyduch „NaSportowo”,
jak i w zakresie świadczonych usług firma Tomasz Dyduch „NaSportowo” oraz podmioty
współpracujące.
„Osoba świadcząca usługi na terenie Studia” – osoba świadcząca usługi na terenie studia
jak i osoba zajmująca się obsługą Studia lub zarządzeniem nim.
„Klient” – osoba zawierająca umowę ze Studiem o świadczenie usług w imieniu własnym
lub na rzecz osoby trzeciej.
„Zajęcia” – zajęcia prowadzone przez Studio lub na jego terenie
„Usługi” – wszelki usługi świadczone przez Studio lub na jego terenie
2. Postanowienia ogólne
2.1 Studio świadczy usługi sportowo-rekreacyjne, w szczególności w zakresie:
–
–
–
–
–

treningu personalnego;
zajęć grupowych;
otwartej strefy treningu siłowego – OpenGYM;
doradztwa dietetycznego
sauny

2.2 Regulamin nie stanowi oferty handlowej.
2.3 Na terenie Studia świadczone są usługi m.in. na podstawie karnetów miesięcznych i
umów długoterminowych.
2.4 Studio świadczy także usługi jednorazowe w sposób i w terminie uzgodnionym z
klientem.
3. Klient Studia
3.1 Osoby niepełnoletnie celem korzystania z usług świadczonych na terenie Studia muszą
przedstawić podpisaną zgodę prawnych opiekunów.
3.2 Korzystanie z usług świadczonych na terenie Studia możliwe jest po wcześniejszym
uiszczeniu stosownej opłaty.
3.3 Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny, w
szczególności gdy na terenie Studia przebywa nadmierna ilość osób lub prowadzone zajęcia
uniemożliwiają aktywność fizyczną osób trzecich.

4. Usługi

4.1 Klient uprawniony jest do korzystania z urządzeń i wyposażenia Studia podczas zajęć
grupowych lub indywidualnych, z otwartej strefy siłowej – OpenGYM, analizy dietetycznej
oraz sauny wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.2 Na zajęcie grupowe, treningi personalne, saunę czy konsultacje dietetyczne należy
zapisać się z wyprzedzeniem.
4.3. Ilość miejsc jest ograniczona, na terenie Studia jednorazowo może przebywać 30
osób. W przypadku zapisania się na zajęcia i nie zgłoszenia swojej nieobecności co
najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć pobierana jest pełna odpłatność za dane
zajęcia.
4.4 Strefa treningu siłowego – OpenGYM czynna jest w wyznaczone dni tygodnia w
godzinach 10:00-17:00. Czas przebywania jest nieograniczony.
4.5 Do świadczenia na terenie Studia usług w zakresie treningów personalnych i grupowych
uprawnione są jedynie osoby, które wcześniej nabyły takie uprawnienie od Studia. W czasie
OpenGYM prowadzenie treningów personalnych i grupowych jest niedozwolone, chyba że
trener uzyska wyraźną zgodę uprawnionego reprezentanta Studia.
4.6 Na sali OpenGYM obowiązują podstawowe zasady etyczne, moralne i kulturalne. Klient
obowiązany jest po użyciu każdego tapicerowanego sprzętu zdezynfekować go dostępnym
środkiem. Odpady należy wyrzucać do wyznaczonych pojemników.
4.7 W czasie korzystania z Usług świadczonych na terenie Studia Klienci zobowiązani są do
używania obuwia zmiennego oraz odpowiedniego stroju i ręcznika. Dozwolone jest
używanie magnezji jedynie w postaci płynu lub sztyftu (nie w formie pylącej).
4.8 Klienci obowiązani są do pozostawienia toreb (pojemników równoważnych), obuwia
dziennego i nakryć wierzchnich (jak i innych przedmiotów nie służących do wykonywania
zajęć sportowo-rekreacyjnych) w wyznaczonych do tego miejscach.
4.9 Dozwolone jest spożywanie posiłków oraz produktów spożywczych poza salą ćwiczeń,
na sali ćwiczeń zaś zakazane. Powyższe nie dotyczy napojów.
4.10 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących na
terenie Studia, w szczególności przekazanych drogą ustną przez osoby świadczące usługi
lub obsługujące Studio, jak i wskazanych pisemnie m.in. na tablicach informacyjnych,
stronie internetowej lub za pomocą portali społecznościowych.
4.11 Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować osoby świadczące usługi lub
obsługujące Studio o wystąpieniu jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania zajęć
sportowo-rekreacyjnych i winien powstrzymać sie od wykonywania ćwiczeń. Brak takiego
zgłoszenia wyłącza odpowiedzialność osób świadczących usługi na terenie Studia oraz
samego Studia za wynikłą szkodę osobową i w mieniu. Osoby świadczące usługi na terenie
Studia mogą nie dopuścić do rozpoczęcia wykonywania ćwiczeń lub nakazać ich przerwanie
względem osoby, co do której zachodzi podejrzenie że posiada przeciwwskazanie do ich
wykonywania.
4.12 Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia
tytoniu, używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Osoby świadczące
usługi lub obsługa Studia posiadają prawo niedopuszczenia do korzystania z Usług
świadczonych na terenie Studia osób, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie
pozostawania w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych substancji o
podobnym działaniu.

5. Płatność
5.1 Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Cenniku Studia.

5.2 Okres ważności Karnetu na strefę OpenGYM wynosi 1 miesiąc liczony do dnia
następnego miesiąca odpowiadającego nazwą dniowi zakupu lub dnia mu najbliższego.
5.3 Karnet nie ulega przedłużeniu, chyba że zachodzi zawiniona przez Studio niemożność
świadczenia usług.
5.4 Okres ważności Karnetu na trening personalny, grupowy bądź konsultacji dietetycznych
zależy od wybranej usługi.
5.5 Opłaty można wnieść: w formie gotówkowej, kartą płatniczą w recepcji Studia bądź
też przelewem na wskazany rachunek bankowy. W wypadku przelewu za datę zapłaty
uważa się datę uznania rachunku bankowego Studia.
5.6 Osoby świadczące usługi lub obsługa Studia są uprawnieni do niedopuszczenia Klienta
do korzystania z usług świadczonych na terenie Studia w przypadku, gdy:
– nie uiścił w całości lub części zobowiązań wobec Studia
– karnet stracił ważność
–przekroczona została ilość osób mogących brać udział w danych zajęciach.
Powyższe nie uprawnia do rekompensaty.
6. Zobowiązania Studia
6.1 Studio ma prawo do zmiany godzin działania Studia.
6.2 Możliwa jest zmiana osoby trenera prowadzącego zajęcia grupowe.
6.3 Osoby świadczące usługi na terenie Studia nie odpowiadają za rzeczy pozostawione
przez Klienta w lokalu bądź na terenie budynku, w którym świadczone są Usługi.
6.4 W dniach ustawowo wolnych od pracy Studio może być zamknięte.
6.5 Studio ma prawo do obciążenia Klientów obowiązkiem pełnego pokrycia szkód,
wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z wyposażenia Studia, jak również
zaleceń obsługi Studia.
7. Rozwiązanie umowy
7.1 Od karnetów miesięcznych na strefę treningu siłowego OpenGYM nie przysługuje
rozwiązanie umowy.
7.2 Studio w każdym momencie zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia
umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
lub naruszania zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważana
jest za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
Powyższe nie uprawnia do rekompensaty.
8. Ustalenia końcowe
8.1 Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy
Studiem a Klientem.
8.2 Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Studia oraz na jego stronie internetowej.
Przed zawarciem umowy ze Studiem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym
Regulaminem.
8.3 Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez
ogłoszenie w siedzibie Studia lub na stronie internetowej.
8.4 Klient jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
oraz zapoznaniu się z Regulaminem Klubu przed rozpoczęciem korzystania z usług
świadczonych na terenie Studia.

8.5 Zasady korzystania z sauny określa odrębny Regulamin.
8.6 Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby firmy Tomasz Dyduch „NaSportowo” lub według miejsca
świadczenia Usługi.
8.7 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016r.

