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Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki w zakresie korzystania z 
usług i sprzętu Shape fitness & wellness ( zwanego dalej „ Klubem”).

Członek Klubu – Osoba, która podpisała formularz rejestracyjny tym samym zaakceptowała warunki 
świadczenia usług Klubu Shape.

1.Członkiem Klubu może zostać każdy posiadający zdolność do czynności prawnych po ukończeniu 18 
roku życia a w przypadku osób niepełnoletnich,  które ukończyły 17 lat i nie są całkowicie 
ubezwłasnowolnione, status Członka Klubu można uzyskać za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna 
prawnego.

2. Status Członka Klubu uzyskuje się po pisemnym podpisaniu formularza  rejestracyjnego i  tym 
samym akceptacji regulaminu świadczenia usług Klubu oraz uiszczeniu jednorazowej  Opłaty 
Członkowskiej  59 zł (opłata ta jest związana z kosztami wstąpienia Członka do Klubu, w szczególności 
z koniecznością wydania karty Członkowskiej, wydaniem ręcznika, kłódki do szafki  ).Opłata ta jest 
bezzwrotna. Członkostwo jest zawarte na czas nieokreślony .

3. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na osoby trzecie.

4. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę imienna kartę Członkowską. Karta jest imienna i prawo do 
korzystania z niej ma tylko Członek Klubu. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania ich za 
każdym razem gdy wchodzą do Klubu ( w razie jej utraty jest wydawany duplikat , za opłatą zgodną z 
aktualnym cennikiem)

5. Członkostwo może zostać rozwiązane natychmiastowo przez Klub jeśli Członek Klubu może 
zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu agresywnego zachowania, 
wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych  z zasadami współżycia społecznego. W  tej sytuacji 
Członkowi Klubu nie przysługuje zwrot  pieniędzy za wykupiony karnet. 

6. Członek Klubu nabywa wybrany przez siebie abonament „ Karnet”  płacąc za niego  góry , który ma 
ważność 30 dni kalendarzowych i obejmuje wejście  na strefę Gym  lub zajęcia  grupowe. 



Niewykorzystane zajęcia  nie przechodzą na kolejny miesiąc. Karnet wykupiony z góry na kwartał jest 
ważny  90 dni kalendarzowych.  Zakupiony karnet obowiązuje na tyle dni lub wejść (w zależności jaki 
Członek klubu zakupił) i nie podlega zwrotowi.

7. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są zobowiązani do  
używania ręczników i noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego zamkniętego: adidasy , 
trampki). Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie.

8.Na terenie obiektu  obowiązuje zakaz palenia. Zabronione jest wchodzenie osób pod wpływem 
alkoholu , narkotyków czy substancji psychotropowych.

9. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu  pieniędzy oraz jakichkolwiek 
przedmiotów o  znacznej wartości.  Klub nie ponosi za nie odpowiedzialności ,nawet gdy podczas 
ćwiczeń zamknięte są w szafkach Klubu. Szafki w szatniach są udostępniane Członkom Klubu w celu 
przechowywania ich rzeczy osobistych z wyłączeniem kosztowności . Członkowie Klubu są 
zobowiązani do opróżniania zajmowanych szafek po treningu. Szafki nieopróżnione przed 
zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu. Rzeczy 
pozostawione w obiekcie Klubu i nieodebrane w terminie 7 dni zostaną uznane za porzucone i 
następnie rozdysponowane lub zniszczone. Za mienie pozostawione niezgodnie z postanowieniami 
niniejszego regulaminu Klub nie ponosi odpowiedzialności.

10. Członek Klubu, który maja jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które 
mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na jego zdolności fizyczne lub psychiczne, nie ma prawa 
uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości  co do 
przeciwwskazań medycznych do wykonywania przez Członka Klubu ćwiczeń fizycznych Klub może 
wystąpić  z prośbą o odpowiednie orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań 
medycznych w odniesieniu do takiej osoby.

11. Klub może odmówić Członkowi Klubu uczestnictwa, zwłaszcza w zajęciach grupowych jeśli sala 
jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera. Klub ma prawo do rozwiązania 
grupy lub zmiany terminu prowadzenia danych zajęć po wcześniejszym powiadomieniu Członków 
Klubu. Klub zastrzega możliwość prowadzenia wcześniejszych zapisów na zajęcia grupowe.

12. w przypadku konieczności czynności konserwacji, remontów, sprzątania lub innych 
uzasadnionych okoliczności Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu lub jego części.

13. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swojego adresu lub numeru  telefonu.

14. Klub jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych
usług i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalenia wizerunku Członków Klubu, o 
ile ww. działanie Klubu nie narusza praw i wolności Członków Klubu, w szczególności do prawa 
prywatności i ochrony danych osobowych. O zamiarze i terminach tych działań Klub powiadomi 
uprzednio Członków Klubu.

15. O wszelkich zmianach regulaminu Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej.

16. Za szkody wyrządzone Członkom Klubu, Klub odpowiada na zasadach określonych Kodeksem 
Cywilnym. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody ( w tym zdrowiu) osób uczestniczących w 



zajęciach oferowanych przez Klub, spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń 
znajdujących się na terenie Klubu, nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń instruktorów. Nie dotyczy 
to sytuacji, gdy szkoda powstała z przyczyn niezawinionych przez poszkodowanego.

17. Klubowi przysługuje roszczenie zwrotne wobec osoby, która spowodowała szkodę innej osobie 
korzystającej z usług Klubu, za którą to szkodę  odszkodowanie wypłacił Klub.

18. Klub zawiera strefę dla dzieci (kids Club). Rodzic/ opiekun bierze pełną odpowiedzialność za swoje
dziecko. Klub nie zapewnia opieki nad dzieckiem. Dziecko może przebywać i korzystać z zabawek w 
tej strefie. Dziecko nie może korzystać ze sprzętu siłowego, aerobowego , jak również maszyn 
relaksacyjnych. Dziecko nie może korzystać z zajęć fitness, poza zajęciami przeznaczonymi dla dzieci.

19. Członek Klubu podpisując kartę rejestracyjną potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem Klubu, 
rozumie go , akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

20.W przypadku utraty karty przez Klienta, zobowiązany jest on do natychmiastowego 
powiadomienia o tym Klubu w formie telefonicznej lub mailowej. Za wydanie kolejnej karty dla 
Klienta Klub pobierze opłatę w wysokości 20 PLN.

21.Reklamacje można zgłaszać listownie na adres klubu oraz poprzez e-mail na adres 
kontakt@shapefit.pl.

REGULAMIN BEZPŁATNEGO WEJŚCIA  JEDNORAZOWEGO

1.Bezpłatne wejście jednorazowe obejmuje jedno wejście do strefy Gym lub zajęcia grupowe, z której
może skorzystać osoba wcześniej niekorzystająca z usług Klubu.

2. Klient zgłaszając chęć uczestnictwa w zajęciach jednocześnie oświadcza, że  znajduje się w stanie 
zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Klub Shape, jednocześnie jest 
świadom zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń.

3. Osoba korzystająca z bezpłatnego wejścia jednorazowego zobowiązana jest do wypełnienia w 
recepcji Klubu karty jednorazowego wejścia, tym samym wyraża za zgodę na gromadzenie i 
przetwarzania danych osobowych przez Klub Shape, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów marketingowych, promocyjnych lub oferowanych 
przez Klub Shape.

4. Klient korzystający z bezpłatnego wejścia jednorazowego zgadza się i akceptuje regulamin 
świadczenia usług Klubu Shape fitness& wellness.
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