REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Fitness Klubu
OLIMP (zwanego dalej „KLUBEM”) znajdującego się w kompleksie Miejskiego Stadionu
Lekkoatletycznego przy ul. Sosnkowskiego 12, 45-273 Opole.
§2
Z usług KLUBU mają prawo korzystać osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła
16 lat, może korzystać z usług KLUBU za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
§3
Osoby korzystające z usług KLUBU nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania ćwiczeń fizycznych i/lub korzystania z sauny. Osoby korzystające z usług KLUBU
oświadczają, iż ćwiczą w KLUBIE i/lub korzystają z sauny na własną odpowiedzialność. Osoby z
problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się
z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
§4
Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji biletu jednorazowego
wejścia lub wybranej karty wielokrotnego wejścia (karnetu) - zgodnie z obowiązującym cennikiem.
W przypadku zagubienia karnetu Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji.
Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia
przez Niego opłaty w wysokości 20 zł za jej wydanie. Wykupienie jednorazowego wejścia lub
karnetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone niniejszym Regulaminie.
§5
KLUB nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy
do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
§6
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Ważność
karnetu rozpoczyna się od dnia pierwszego skorzystania z usług Klubu – nie od dnia jego zakupu.
Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu
na inny termin (wyjątek stanowią sytuacje losowe). Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować
anulowaniem karnetu bez możliwości zwrotu pieniędzy.
§7
Po przyjściu do KLUBU należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług
Klubu, a następnie zostawić Go w recepcji w celu otrzymania paska identyfikującego oraz kluczyka
do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk z paskiem identyfikującym i odebrać kartę
wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości
20zł.

§8
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów
zdrowotnych oraz ciąży - należy o tym fakcie poinformować instruktora przed zajęciami.

§9
Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje rzeczy osobiste w szafce.
Za przedmioty oraz ubrania pozostawione w szatni lub na terenie KLUBU (poza szafką), Fitness
Klub OLIMP nie ponosi odpowiedzialności. Pieniądze, papiery wartościowe, cenne przedmioty,
kosztowności oraz dokumenty Korzystający z usług KLUBU zobowiązany jest zdeponować w
recepcji obiektu.
§ 10
W trakcie ćwiczeń w KLUBIE bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - z czystą podeszwą
oraz strój sportowy. Dodatkowo każdy ćwiczący w sali siłowej zobowiązany jest posiadać ręcznik
(należy położyć go na siedzisku przyrządu przed przystąpieniem do ćwiczeń). Na zajęcia w sali
aerobowej i sali siłowej nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od
sportowego.
§ 11
W pomieszczeniach KLUBU obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających
i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem
narkotyków.
§ 12
KLUB zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz planu
zajęć Instruktora. KLUB zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć jeśli grupę ćwiczeniową
stanowić będzie mniej niż 5 osób.
§ 13
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych 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.
§ 14
W godzinach funkcjonowania KLUBU do dyspozycji klientów pozostają Instruktorzy. W salach
ćwiczeniowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do
regulaminu KLUBU.
§ 15
Za wszelkie wyrządzone przez Klienta szkody na mieniu jak i osobach Klient będzie ponosił
odpowiedzialność prawną i finansową.
§ 16
Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Fitness Klub OLIMP prosimy o pozostawienie
pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w
recepcji Klubu.
§ 17
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

