Regulamin FITNESS MOSiR
1. FITNESS MOSiR świadczy usługi rekreacyjno–sportowe.
2. Aby zostać Członkiem Fitnessu należy wykupić karnet na określone zajęcia, proponowane przez

Fitness, zarejestrować się online w systemie oraz dokonywać rejestracji na zajęcia poprzez stronę,
której przekierowanie podane jest na www.mosir.jastrzebie.pl.

3. Członkami Fitnessu mogą zostać osoby, które nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń
fizycznych objętych programem zajęć i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.
4. Wejście i korzystanie z usług Fitnessu następuje po okazaniu ważnego karnetu, po opłaceniu

wejścia jednorazowego (na określoną usługę), lub w przypadku wcześniej opłaconych karnetów na
podstawie obecności, którą sprawdza instruktor prowadzący. Ceny karnetów oraz wejść
jednorazowych określa cennik. Ceny te nie uwzględniają ubezpieczenia NNW.

5. Opłata na jednorazowe wejście obejmuje możliwość skorzystania z jednych, udostępnionych przez
Fitness zajęć.
6. Karnety „miesięczne” są ważne przez pełny miesiąc od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach

(np. od 12.03 do 12.04)

7. Nie ma możliwości aby z tego samego karnetu korzystały dwie osoby podczas jednych zajęć.
8. Na każde zajęcia obowiązują zapisy online poprzez system (patrz pkt. 2).
9. Osobie, która zapisze się na zajęcia, a z nich nie skorzysta, przepada wejściówka. Istnieje

możliwość odwołania rezerwacji, co należy zrobić w systemie maksymalnie do 4 godzin przed
zajęciami w dzień, w który się odbywają.

10. Członkom posiadającym KARNETY GOLD, którzy nie zjawią się na zajęciach, które zarezerwowali

oraz nie zrezygnowali z rezerwacji online, termin ważności karnetu zostanie skrócony o dwa dni
robocze.

11.Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi
wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony abonament miesięczny nie zwraca się wpłaconych
pieniędzy, ani też nie prolonguje opłaty na późniejszy termin.
12.Instruktorzy decydują we wszystkich sprawach
znajdujących się w Fitnessie urządzeń i wyposażenia.
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13.Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości
co do stanu zdrowia ćwiczącego wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do
wykonywania ćwiczeń.
14.Fitness ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy (aerobik i
pozostałe zajęcia grupowe) po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Fitnessu.
15.Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub
nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
16.Przed rozpoczęciem wszelkich zajęć ruchowych ćwiczących obowiązuje zmiana obuwia na
sportowe. Ćwiczący nie stosujący się do tego zalecenia nie będą wpuszczani na salę ćwiczeń mimo

opłaconego wstępu. Za rzeczy pozostawione na terenie Fitnessu, również w szatni, Fitness nie
ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można zabierać ze sobą na salę.
17.Fitness zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na
terenie Fitnessu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony
jest o poinformowanie instruktora.
18.Fitness zastrzega sobie prawo do zamknięcia Fitnessu lub jego części z powodu prowadzenia prac
remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem Fitnessu.
19.Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do Fitnessu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków
odurzających lub dopingujących, jak również wnoszenia powyższych środków na teren Fitnessu.
20.Na terenie Fitnessu obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu, środków odurzających i
dopingujących oraz spożywania alkoholu.
21. Osoby przebywające na terenie Fitnessu zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych

zasad kultury i norm obyczajowych. Wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych
powszechnie za obraźliwe i wulgarne. Dodatkowo Fitness zastrzega sobie prawo do decyzji
odmawiającej przyjęcia w poczet uczestników Fitness osób, które swoją postawą negatywnie
wpływają na atmosferę na zajęciach oraz w jakikolwiek sposób nadużywają zaufania instruktorów,
a także są nieprzyjaźnie nastawione do otoczenia czym dają wyraz w słowach psując tym samym
wizerunek Fitness MOSiR, oraz bezpośrednio na uzasadnioną prośbę innych uczestników zajęć.

22.Wszystkie rzeczy wykorzystywane na zajęciach, wydane przez Fitness, a używane przez Członków
są własnością Fitnessu.
23.W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
24.Wykupienie karnetu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

