Ogólne Warunki Członkostwa Local Gym „Regulamin”

Postanowienia wstępne
Niniejsze Ogólne warunki członkostwa sąt regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu
Cywilnego określa zasady korzystania z usług klubu Local Gym prowadzonego przez Wave
Fitness Sp.z.o.o z siedzibą przy ul: Plac Konstytucji 3/36 w Warszawie, NIP:7010439735,
REGON:147430086, prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych
osób przebywających na terenie Klubu.
I. Członkostwo
1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
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prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, może zostać członkiem Klubu za
zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
Członkostwo w klubie powstaje z chwilą zawarcia “Umowy członkowskiej”, co ma miejsce
poprzez wykupienie pakietu i zaakceptowanie Regulaminu Klubu oraz warunków
świadczenia usług w klubie.
Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta
klubowa (zwana dalej „Kartą”)
Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.
Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania karty za każdym razem, kiedy wchodzą
do klubu. Klub nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do klubu,
o ile nie okaże on swojej karty członkowskiej.
Karta jest wydana w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy.
Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony
kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty
manipulacyjnej, w wysokości 10 zł.
Karta Klubu uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń Klubu przeznaczonych
do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści Umowy Członkowskiej.
Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez
podawania przyczyn.
Klub będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy Członek klubu zachowuje się niestosownie, łamie panujące w Klubie
zasady w sposób powtarzający łamie postanowienia umowy, w tym w szczególności
postanowienia warunków ogólnych, nie stosuje się do instrukcji zarządu lub personelu
odpowiedzialnego za prowadzenie klubu. W przypadku rozwiązania umowy Klub zwróci
koszty nie wykorzystanych wykupionych pakietów.
Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym regulaminem Członek
Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i w tym
zakresie uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
Klub zastrzega sobie możliwość do odwołania zajęć fitness i grupowych, jeżeli będą
zapisane mniej niż 4 osoby.
Klub zastrzega sobie możliwość uznania zajęć za odbyte, jeżeli klubowicz zarejestrowany
na zajęcia nie pojawi się i nie odwoła swojej obecności minimum 6h przed zajęciami.
W przypadku karnetów typu „open” Klub zastrzega sobie prawo zawieszenia członkostwa
Członka Klubu w przypadku powtarzającego się niestawienia na zarezerwowane zajęcia
bez ich odwołania.

II. Ceny usług
1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany
do publicznej wiadomości.
2. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconej już
wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym
terminie (dotyczy wyłącznie choroby). W pozostałych przypadkach karnety/pakiety nie
podlegają przesunięciu na inny termin.
3. Członkowie Klubu mają możliwość skorzystania z oferty i jednocześnie przyjmują do
wiadomości, że karnety/pakiety mają określoną ważność zgodnie z określonym cennikiem
usług.
4. Członkowie Klubu mają możliwość skorzystania z pakietu zgodnie z ich określoną datą
ważności.
5. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej, Klub nie zwraca wniesionych już opłat.
6. Na żądanie klubowicza, Klub wystawia fakturę VAT za usługi klubowe.
7. W przypadku rezygnacji z pakietu oraz usług Klubu, Klub zastrzega sobie prawo do nie
zwracania różnicy kwoty powstałej w wyniku niewykorzystanych wejść na zajęcia.
III.Prawa i obowiązki Członka Klubu
1. Z usług Klubu, Członek Klubu może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień
klubowych, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach zajęć, chyba że w niniejszym
Regulaminie zastrzeżono inaczej.
2. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim.
3. Klub zastrzega sobie prawo rezerwacji wejścia do klubu w szczególności na siłownię,
zajęcia grupowe oraz fitness oraz zajęcia EMS.
4. Klub zastrzega sobie prawo do bycia zamkniętym w: Święta Wielkanocne, Zielone Świątki,
Boże Ciało, 15.08 (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych, 11
Listopada, Święta Bożego Narodzenia oraz 1 dzień Nowego Roku.
5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów.
W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym
Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.
6. 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, wprowadzania zwierząt.
7. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz
niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Klubu.
8. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze
stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Klubu.
9. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni
ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce.
10. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór
sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe.
11. Zabrania się ćwiczyć w sposób zagrażający osobom znajdującym się na terenie Klubu.
12. Członek Klubu jest zobowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego
zamknięcia po zakończeniu zajęć.
13. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W
stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz
postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym pisemnym
ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach

umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku, gdy Klub w sposób rażący lub
uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
14. Za zniszczenie majątku klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania,
przez uczestnika zajęć, ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa. Do czasu
uregulowania zobowiązań zawieszona zostanie możliwość korzystania z usług klubu.
15. Rzeczy osobiste Członków Klubu powinny być przechowywane w indywidualnych
szafkach udostępnionych przez Klub.
16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu pozostawione bez nadzoru,
w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
V. Korzystanie z usług Klubu
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu
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wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie Klubu
zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu
zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
Członkowie klubu zobowiązani są do poinformowania o wszelkich dysfunkcjach
zdrowotnych pracowników klubu a szczególnie takich jak epilepsja, cukrzyca i/lub
podobne.
Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać
pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w
związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub
jego personel w sposób zawiniony.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia wywołanego z udziałem
w treningach z wykorzystaniem urządzeń EMS. Członek Klubu decydując się na takie
zajęcia, ma obowiązek poinformować Klub w sposób jawny o wszelkich przebytych
chorobach, urazach oraz dysfunkcjach mogących niekorzystnie wpłynąć na jego zdrowie
lub życie.
Członek Klubu przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym
Regulaminem oraz Regulaminem korzystania z usług Klubu, dostępnym w Klubie, w
gablotach informacyjnych, w holu głównym.
Opłata za jednorazowy trening przy użyciu urządzeń EMS jest ustalana przez
Kierownictwo Klubu i podana do jawnej informacji.
Uiszczenie opłaty, określonej w pkt. 6 oraz przedłożenie zaświadczenia lekarskiego,
o którym mowa w pkt. 15 poniżej, stanowi warunek konieczny przystąpienia do
treningu przy użyciu urządzeń EMS.
Klub zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ceny, określonej w pkt.6
powyżej, bez podania przyczyny.
Członkowie Klubu korzystający z urządzeń EMS zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania wszelkich zaleceń obsługi urządzenia tj. instruktora, co do zakresu i
sposobu wykonywania ćwiczeń. Przed przystąpieniem do ćwiczeń Członek Klubu
otrzyma szczegółowe wprowadzenie do korzystania z urządzeń EMS.
Z urządzeń EMS mogą korzystać wyłącznie Członkowie Klubu, których stan zdrowia
pozwala na trening przy zastosowaniu przedmiotowych urządzeń.
Członek Klubu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz
Regulaminem korzystania z Klubu, akceptuje go i nie będzie wnosił żadnych roszczeń
w stosunku do Klubu.
Członek Klubu oświadcza, iż znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na
korzystanie z urządzeń EMS oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań
dotyczących stanu zdrowia, dla których Członek Klubu nie mógłby korzystać z
urządzeń EMS.

13. Członek Klubu oświadcza, iż świadom jest zagrożenia zdrowia wywołanego

ćwiczeniami przy użyciu urządzeń EMS, pozostającymi w sprzeczności z
dostosowaną przez instruktorów intensywnością i rodzajem ćwiczeń oraz
pozostającymi w sprzeczności z jego aktualnym stanem zdrowia i kondycją fizyczną.
14. Członek Klubu Oświadcza, iż bierze udział w treningach przy użyciu urządzeń EMS
na własną odpowiedzialność.
15. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z urządzeń EMS wiąże się z oddziaływaniem na cały
organizm, dlatego też przed wykonaniem treningu Członek Klubuk zobowiązany jest
bezwzględnie wykluczyć ewentualne następujące przeciwwskazania:
• Wszczepiony rozrusznik serca lub stymulator mózgu
• Wszelkie wady serca
• Choroby o ostrym lub zapalnym przebiegu
• Świeże rany lub niedawne operacje
• Ciąża
• Zakrzepica, hemofilia, zaburzenia krążenia
• Nieleczone nadciśnienie
• Cukrzyca z migroangiopatią / gangreną
• Okresowa chemioterapia lub leczenie nowotworów
• Padaczka lub schorzenia neurologiczne
• Przepuklina powłok brzusznych lub przepuklina pachwinowa
• Gruźlica i ciężkie choroby układu oddechowego
• Stenty (poniżej 6 miesięcy)
• Nowotwory
• Choroby, którym towarzyszy wysoka gorączka, ostre zapalenia bakteryjne lub
wirusowe
• Ciężkie choroby neurologiczne
• Mocne zaburzenia krzepnięcia krwi
• Po zabiegach na brzuch poniżej 6miesięcy
• Wkładka domaciczna
• Niedawno przebyty zabieg chirurgiczny,
Trening osób z poniższymi problemami zdrowotnymi jest możliwy TYLKO PO
PRZEDŁOŻENIU ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO:
• Ostre bóle pleców
• Stenty i bypassy (powyżej 6 miesięcy)
• Choroby układu sercowo-naczyniowego (HKL)
• Padaczka (brak ataku od co najmniej 12 miesięcy)
• Niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa
• Choroba żylna kończyn dolnych
• Choroba lokomocyjna
• Stwardnienie rozsiane (brak ataku od 6 miesięcy)
16. Członek Klubu niniejszym oświadcza, że brak jest przeciwskazań, o których mowa w

punkcie 15 powyżej do wykonywania ćwiczeń przy użyciu urządzeń EMS.
17. Członek Klubu przed przystąpieniem do planu treningowego z użyciem urządzeń EMS
zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zgodnie z zapisami w
punkcie 15 pozwalającego na aktywność fizyczną przy użyciu urządzeń EMS.
18. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy Członkowi Klubu skorzystania z usługi bez
podania powodu.

19. Członek Klubu zobowiązany jest bezwzględnie poinformować instruktora o każdym
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pogorszeniu stanu zdrowia, nagłym zachorowaniu czy wystąpienia jakichkolwiek
niepokojących objawów chorobowych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Członka Klubu, przed
przystąpieniem do poszczególnego treningu, Członek Klubu zobowiązany jest do
uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, iż każde pogorszenie stanu zdrowia i
samopoczucia Członka Klubu, może wpłynąć zarówno na dalsze pogorszenie stanu
zdrowia jak i na jakość oraz efektywność treningu. W przypadku wystąpienia zdarzeń,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Członek Klubu przystępuje do treningu na
własne ryzyko i odpowiedzialność.
Członek Klubu odpowiada za uszkodzenia sprzętu/kamizelki w trakcie użytkowania
urządzeń EMS, chyba że uszkodzenie nastąpiło z przyczyn przez niego
niezawinionych. Obowiązek udowodnienia braku winy spoczywa na Członkowi Klubu.
Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, iż w sporadycznych przypadkach może
dojść do otarć skóry, zaczerwienienia i/lub krwiaków. Wystąpienie otarć skóry,
zaczerwienienia i/lub krwiaków nie upoważnia Członka Klubu do występowania z
jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi.
Ze względu na duże zainteresowanie usługą Członek Klubu zobowiązany jest do
wcześniejszej rezerwacje terminu.
Każdy trening rozpoczyna się o pełnej godzinie. Jednocześnie Klub nie ponosi
odpowiedzialności za brak wolnych miejsc w wybranym przez Członka Klubu czasie.
Istnieje możliwość odwołania rezerwacji, jednak nie później niż 24 godzin przed
planowanym treningiem.
Uczestnik posiadający rezerwację jest zobowiązany przyjść punktualnie na ustaloną
godzinę.

VI.Reklamacje
1. Członkom Kubu przysługuje możliwość złożenia reklamacji dot. ich członkostwa w Klubie
w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Klubu lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w terminie 14 dni od daty
złożenia.
2. Członkom Klubu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
Klubu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia składając pisemną rezygnację bezpośrednio
w siedzibie klubu.

VII. Polityka prywatności
1. Korzystanie z Klubu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w związku z
systemem zapisów do klubu oraz na zajęcia online. Dane będą przetwarzane przez
administratora, czyli Wave Fitness Sp.z.o.o z siedzibą przy Plac Konstytucji 3/36 w
Warszawie, NIP:7010439735, REGON:147430086 w zakresie niezbędnym do zawarcia i
realizacji umowy.
2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane przez Wave Fitness
Sp.z.o.o z siedzibą przy Plac Konstytucji 3/36 w Warszawie, na rzecz swojego operatora
płatności online. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do
korzystania z Klubu.

VIII. Postanowienia Końcowe
1. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji
Klubu oraz na stronie internetowej w systemie rezerwacyjnym. Członkowie Klubu
zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do
nich.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulamin

