
REGULAMIN KLUBU FITNESS  

AQUA GYM 

1. Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania karty członkowskiej przy każdej wizycie w Klubie, 

oraz jej okazania na każdą prośbę personelu Klubu. 

2. Imienna karta członkowska Klubu jest nośnikiem Karnetu. Zabronione jest udostępnianie karty 

członkowskiej osobom trzecim. W przypadku choroby lub wypadku ważność karnetu może być 

wyjątkowo przedłużona na okres od 7 do 10 dni, lub przekazana osobom trzecim (po uzgodnieniu z 

administracją Klubu). 

3. Klub nie dokonuję zwrotu opłaty za niewykorzystane Karnety. 

4. W przypadku zgubienia karty członkowskiej, osoba, której kartę wydano, zobowiązana jest pokryć 

koszt wystawienia jej 

duplikatu. Koszt duplikatu karty członkowskiej – 3 €. 

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione rzeczy. 

6. Osoby, które nie ukończyły 14 lat mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie po wyrażeniu przez rodzica 

pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z Klubu. Członkowie wprowadzający na teren Klubu 

małoletnie dzieci sprawują nadzór nad nimi oraz odpowiadają za ich bezpieczeństwo. 

7. Członek Klubu korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego 

obuwia sportowego. 

8. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego, Członek Klubu zobowiązany jest do 

korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta. 

9. Członek Klubu korzystający z prysznica zobowiązany jest do noszenia klapek. 

10. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz noszenia biżuterii. 

11. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności bez pisemnej zgody Klubu, w 

szczególności usług zdrowotnych, konsultacji, treningów personalnych lub zakłócania aktywności 

pracowników i klientów Klubu. 

12. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z urządzeń i sprzętu udostępnionego w Klubie w 

sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Używany sprzęt powinno się odkładać na miejsce do tego 

przeznaczone. 

13. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń członek Klubu powinien wykonać przegląd stanu 

zdrowia oraz zasięgnąć opinii lekarskiej dotyczącej swojej sprawności fizycznej i możliwości 

wykonywania ćwiczeń fizycznych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenie 

stanu zdrowia na skutek korzystania z usług Klubu. Klub w szczególności nie ponosi odpowiedzialności 

i nie uznaje roszczeń z tytułu szkód majątkowych lub niemajątkowych na zdrowiu i życiu Członka Klubu, 

chyba że szkoda została spowodowana z winy Klubu. 

 

WSZELKIE UWAGI, ŻYCZENIA I WNIOSKI PROSIMY WPISYWAĆ DO KSIĄŻKI SKARG 

I WNIOSKÓW. 


