
REGULAMIN FITNESS KLUB SALSA 
 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU. 
  

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów FITNESS KLUB SALSA zwanego dalej Klubem. Poniższy 

Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego. 

 

1. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, zasadami na siłowni,  

z regulaminem korzystania z szafek w Klubie. Rozpoczęcie ćwiczeń oznacza jego akceptację. 

2. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  
3. Uczestnik Klubu korzysta z usług Klubu i zainstalowanego sprzętu na własną odpowiedzialność.  
4. Z usług Klubu mogą korzystać osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi 

przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 

5. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest posiadanie: aktualnego karnetu lub ważnej i opłaconej umowy lub 

ważnej karty systemowej lub uczestnictwa w partnerskim programie systemowym, dostępnych w Klubie lub 

uiszczenie opłaty za jednorazową usługę.  
6. Aktualny cennik usług jest w recepcji Klubu. Wszystkie opłaty pobierane są z góry przed wykonaniem usług. 

7. Opłata za niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi.  
8. Tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu kosztów za karnet. Kwota zwrotu jest 

równa całościowej kwocie karnetu w pomniejszeniu o ilość wykorzystanych wejść tzn. jedno wejście z karnetu 

równa się kwocie 30 zł (jak wejście jednorazowe).  
9. Karnety są imienne i nie mogą być odstępowane innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że karnetem 

posługuje się osoba trzecia, karnet zostaje zatrzymany i traci ważność.  

10. Karnet jest ważny 30 dni od daty pierwszego wejścia Klienta. 
 

11. Karnet należy uaktywnić do trzech miesięcy od daty zakupu.  
12. W uzasadnionych przypadkach personel może odmówić sprzedaży usług oferowanych w Klubie.  
13. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających  

i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości,  

w stanie odurzenie lub pod wpływem narkotyków.  
14. Zabrania się przynoszenia do Klubu niebezpiecznych przedmiotów i innych przedmiotów, w tym także własnych 

przyrządów sportowych i treningowych, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu 

innym uczestnikom lub doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie mienia. Zakaz dotyczy również 

wprowadzania rowerów do budynku.  

15. Powołując się na etykę zawodową, instruktorzy oraz kadra zatrudniona w innych klubach fitness, siłowniach bądź 

obiektach sportowych mogą korzystać z usług Klubu Salsa tylko za indywidualną zgodą Zarządu Klubu. 

16. Do obiektu zabrania się wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.  
17. Zabrania się fotografowania, filmowania i nagrywania bez zgody Zarządu Klubu.  
18. Na terenie całego Klubu obowiązuje zastosowanie się do zaleceń (poleceń) personelu Klubu.  
19. Do sterowania sprzętem RTV, wentylacją, klimatyzacją, oświetleniem upoważnieni są tylko pracownicy Klubu.  
20. Na zajęcia fitness, rowery i na siłownie wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe, czyste i zmienne-nie to 

w którym klient przyszedł do Klubu. 

21. Ćwiczący mają bezwzględny obowiązek korzystania w trakcie ćwiczeń z własnego ręcznika.  
22. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć i treningu na siłowni należy pozostawić w zamkniętej 

szafce ubraniowej. Klient zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki do szafki. 

23. Za przedmioty pozostawione w szafce lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.  
24. Osoby korzystające z usług Klubu są zobowiązane do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania 

innym uczestnikom Klubu możliwości korzystania z usług. 

25. Za szkody powstałe na terenie Klubu z winy klientów odpowiadają klienci.  
26. Klub wystawia faktury vat. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności.  
27. Klient korzystający z usług Klubu pozostawia po sobie nienaganny porządek.  
28. Osoba kupująca jednorazowe wejście zobowiązana jest do wypełnienia karty klienta celem założenia profilu klienta.  
29. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć (min. 5 osób) lub zmiany zajęć a także wykreślenie zajęć  

z grafiku w dowolnym momencie po podjęciu decyzji przez Zarząd Klubu.  

30. Na zajęcia fitness/rowerowe obowiązują zapisy. Klient ma możliwość zapisania się na maksymalnie 7  zajęć  

w ciągu tygodnia. Nie wypisanie się najpóźniej 2 godziny przed zajęciami skutkuje skróceniem karnetu OPEN o 1 

dzień. Klient może spóźnić się na zajęcia maksymalnie 5 minut, w przeciwnym razie przepada rezerwacja. 

31. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel  
i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. 
32. W dniu zakupu usługi obowiązuje Regulamin w wersji dostępnej w recepcjach Klubu. 
 


