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REGULAMIN Klubu Rekreacyjno Sportowego „Sparta Gym – Warszawska Szkoła Walki”
Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Klubu Rekreacyjno
Sportowego „Sparta Gym – Warszawska Szkoła Walki” przy ul. Kolejowej 9/11,
01-217 Warszawa.
§2
Klub sztuk walki nosi nazwę: Klub Rekreacyjno Sportowy „Sparta Gym – Warszawska Szkoła Walki” , zwany dalej Klubem.
§3
Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U.
Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o
zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych.
§4
Klub Rekreacyjno Sportowy „Sparta Gym – Warszawska Szkoła Walki” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cen, planu zajęć, godzin otwarcia
oraz prowadzącego trening trenera. O wszelkich zmianach klienci będą informowani.
§5
W celach promocyjnych Klubu możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć,
w których bierze udział Klient.
§6
W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które posiadają aktualne badanie
od lekarza, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z
problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny
skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
Klient Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może
zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, kontuzji lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług
Klubu
§7
Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub
wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
§8
Klienci nie mogą prowadzić prywatnych zajęć na terenie Klubu dla innych
członków Klubu oraz osób trzecich.
§9
W zajęciach mogą brać udział osoby, które posiadają ważny karnet lub wniosły
jednorazową opłatę. Opłata za korzystanie z usług jest uiszczona z góry, przed
wydaniem karnetu. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek
reguluje aktualny cennik. Klienci, którzy nie uiścili należnych opłat nie są
wpuszczani na zajęcia Klubu .Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie
się z regulaminem Klubu i uiszczenie opłaty.
§10
Karnet należy pozostawić u pracownika recepcji przy wejściu do klubu. Karnet
jest ważny od momentu pierwszego wejścia przez miesiąc, wyłącznie na zajęcia,
na które został wykupiony. W szczególnych przypadkach (święta i dni ustawowo
wolne od pracy) Klub zastrzega sobie prawo do odwoływania wszystkich zajęć i
zamknięcia klubu bez prawa do odrabiania zajęć.
Nie ma możliwości „odrabiania” zajęć. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu. Niewykorzystane treningi
nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności
karnetu. Karnet jest jednocześnie dowodem wpłaty.
§11
Właściciel Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu i
wpuszczania na zajęcia bez podania przyczyn.
§12
Wykupiony karnet miesięczny jest imienny i nie może być wykorzystywany
przez osoby trzecie. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi
naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa
ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

§13
Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Użytkownik karnetu wchodzi do
klubu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest poinformować trenerów o
przebytych schorzeniach i kontuzjach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy. Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży
– poinformować obecnego trenera o takim stanie lub zdarzeniu przed zajęciami.
§14
Wszystkie przedmioty wartościowe na czas trwania zajęć należy spakować w
torbę treningową i zabrać ze sobą na salę. Za przedmioty pozostawione klub
„Sparta Gym – Warszawska Szkoła Walki” nie ponosi odpowiedzialności.
§15
Klient Klubu Rekreacyjno Sportowego „Sparta Gym – Warszawska Szkoła
Walki” zobowiązany jest nie spożywać alkoholu oraz nie palić na terenie klubu.
Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów,
narkotyków i innych środków odurzających. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje
również bezwzględny zakaz żucia gumy. Osoby w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu oraz środków dopingujących i stymulujących nie będą
dopuszczane na zajęcia.
§16
Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak:
sprzęt audio itp.
§17
Klient Klubu Rekreacyjno Sportowego „Sparta Gym – Warszawska Szkoła
Walki” zobowiązany trenować boso lub nosić obuwie sportowe zmienne (inne
od tego, w którym przyszedł do klubu) z czystą podeszwą oraz strój sportowy w
pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń. Osoby w
niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach
§18
Klient Klubu zobowiązany jest przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować
się do ogólnie przyjętych norm zachowania. Użytkowanie sal, urządzeń sportowych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod
natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
§19
Wykluczenie z Klubu następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego oraz
porządku na terenie Klubu lub naruszenia przepisów niniejszego regulaminu. O
wykluczeniu z Klubu Klient zostanie poinformowany ustnie przez właściciela
klubu. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest
równowartość nie wykorzystanego karnetu ani w całości, ani w części.
§20
Klient Klubu „Sparta Gym – Warszawska Szkoła Walki” zobowiązany
powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu
przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia klubu jak
również zniszczenia pomieszczeń klubu.
§21
Klient Klubu będzie odpowiadał prawnie lub finansowo za dewastacje rzeczy
należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę.
§22
Klient Klubu jest zobowiązany przestrzegać Regulaminu Klubu Rekreacyjno
Sportowego „Sparta Gym – Warszawska Szkoła Walki” oraz innych
rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
§24
Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form
zajęć oraz wszelkie skargi należy zgłaszać bezpośrednio do właściciela Klubu.
§25
Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania
Regulaminu Klubu Rekreacyjno Sportowego „Sparta Gym – Warszawska Szkoła
Walki”.
Regulamin Klubu obowiązuje od 23.09.2015

