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Artykuł 1. Postanowienia ogólne  

• Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Klub Fitness 
FitPower (Usługodawcę), w tym zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony 
danych osobowych Usługobiorców, a także prawa i obowiązki Klientów Klubu. Osoba 
korzystająca z usług oferowanych przez Klub Fitness FitPower zawiera umowę o 
korzystanie z usług FitPower na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

• Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2016 roku i obowiązuje wszystkich 
Klientów Klubu Fitness. 

• Usługodawc ą jest Anetta Rutyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 
FitPower Anetta Rutyna, Jaśkowice Legnickie 66, 59-216 Kunice, NIP: 6941309939, 
REGON: 021920780, (dalej również „FitPower ”). 

• Usługobiorc ą (dalej również „Klientem ”) może być każda osoba, która korzysta z usług 
świadczonych przez Usługodawcę na mocy Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-
sportowych. Usługobiorcami mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Usługobiorcami 
mogą być również osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, 
wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. 

• Klub Fitness świadczy usługi rekreacyjno-sportowe, w tym usługi fitness na rzecz 
klientów indywidualnych oraz firm, przy czym w ramach świadczonych usług Klub 
świadczy przede wszystkim usługi w zakresie sauny, siłowni, zajęć indywidualnych i 
grupowych, oraz związane z nimi usługi dodatkowe („Usługi Fitness ”). 

• Przez „Klub ” lub „Klub Fitness ” należy rozumień lokal położony w Legnicy przy ul. 
Heweliusza 7, w którym Usługodawca świadczy Usługi Fitness na rzecz Usługobiorców. 

• Przez „Sprzęt Fitness ” należy rozumieć wszelkie maszyny lub urządzenia przeznaczone 
do ćwiczeń znajdujące się w Klubie Fitness; poszczególne jednostki nazywane będą 
„Urządzeniami ” lub „Maszynami ”. 

• Przez Umow ę rozumie się umowę o świadczenie Usług Fitness zawartą pomiędzy 
Usługodawcą a Usługobiorcą. Umowa może przyjąć postać formularza rejestracji (dalej 
również „Formularz ”) znajdującego się na stronie internetowej www.fitpower.pl bądź 
umowy zawieranej w sposób tradycyjny w siedzibie Usługodawcy.   

 

Artykuł 2. Zawarcie Umowy  

• Zawarcie Umowy następuje przez: 
a) wypełnienie i wysłanie przez Członka Klubu Fitness znajdującego się na stronie 

internetowej www.fitpower.pl Formularza rejestracji. Wysłanie Formularza jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz ze zobowiązaniem się do 
wniesienia opłaty na rzecz Usługodawcy z tytułu Umowy o świadczenie usług. W 
przypadku firm szczegółowe zasady współpracy określone są w odrębnej Umowie, 
której postanowienia mogą różnić się od postanowień zawartych w niniejszym 
Regulaminie, lub 

b) podpisanie przez Członka Klubu Fitness Umowy w siedzibie Usługodawcy. Podpisanie 
Umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz ze 
zobowiązaniem się do wniesienia opłaty na rzecz Usługodawcy z tytułu Umowy o 
świadczenie usług. 

• Przez zawarcie Umowy Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, 
akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a w szczególności 
że akceptuje on wysokość i sposobu uiszczania opłat z tytułu świadczenia Usług Fitness 



- zawartych w ofercie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu („Oferta ”). 
• Po podpisaniu Umowy oraz dokonaniu należnych płatności na rzecz Usługodawcy, Klient 

uzyskuje status członka Klubu Fitness (dalej „Członek ” lub „Członek Klubu ”). Każdy 
Członek Klubu otrzymuje indywidualny numer Członka Klubu. 

• Członkostwo w Klubie jest imienne. Umowa określa czas, na który ją zawarto. Podpisując 
Umowę Członek zobowiązuje się do wniesienia opłaty za Usługi Fitness według Cennika. 

• W ramach Umowy zawartej z Usługodawcą, Klient otrzymuje imienną kartę członkowską 
do Klubu Fitness na czas trwania Umowy („Karta członkowska ”). 

• W ramach Umowy, Usługodawca oferuje różne pakiety, o różnej wartości, zakresie 
świadczonych usług i czasie trwania Umowy („Karnety ”). Wybór pakietu należy do 
Klienta i dokonywany jest w dacie zawarcia Umowy. Członkowie mają prawo do 
korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów. 

• Klient, podpisując Umowę, wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), 
które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie 
do weryfikowania jego tożsamości w celu realizacji Umowy. 

• Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji, Klient może odebrać Kartę członkowską w 
Klubie Fitness. Przy odbiorze Karty członkowskiej należy przynieść i okazać ważny 
dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) celem zweryfikowania prawidłowości 
zgłoszonych danych osobowych. 

• Klient winien niezwłocznie poinformować FitPower o zgubieniu, kradzieży bądź 
zniszczeniu Karty członkowskiej celem wydania jej duplikatu. Duplikat Karty 
członkowskiej wydaje się za dodatkową opłatą wskazaną w Ofercie. 

• FitPower, w tym także osoby zarządzające w jego imieniu, w przypadku powzięcia 
uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Członków Klubu 
oraz porządku w Klubie Fitness, zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia niektórych 
osób na Członka Klubu Fitness, a tym samym odmowy zawarcia Umowy. 

• Komunikacja pomiędzy FitPower a Klientami odbywa się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem że jest ona związana z 
członkostwem w Klubie. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych 
i reklamowych jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta. 
Zasady przesyłania informacji handlowych określa odrębny regulamin znajdujący się pod 
adresem www.fitpower.pl. 

•  
Artykuł 3. Ogólne warunki korzystania z Klubu  

• Wstęp do Klubu jest możliwy tylko dla Członów Klubu Fitness. 
• Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo do korzystania z usług 

Klubu jest Karta członkowska, która musi być okazywana przez Członka Klubu przy 
każdym wejściu do Klubu Fitness. 

• Klient nie może nikomu udostępniać swojej Karty członkowskiej, ani zezwalać na jej 
użycie osobom trzecim. Udostępnienie osobie trzeciej Karty członkowskiej stanowi 
naruszenie Regulaminu i będzie skutkowało nałożeniem na Członka kary pieniężnej w 
wysokości 200 zł. 

• Obsługa Klubu, w uzasadnionych przypadkach, oprócz Karty członkowskiej może 
również żądać okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w celu 
prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. 

• Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, pomieszczeń sanitarnych oraz 
sauny powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy treningów zobowiązani są 
do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania 
wyposażenia Klubu. 

• Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych bez zgody personelu Klubu Fitness. 
• Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy 

sprzętu, z którego korzystano, a w szczególności odłożyć sztangi, hantle, gryfy i inny 
przenośny sprzęt na właściwe miejsce. 

• Członek Klubu, w przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek lub wad w użytkowanym 



sprzęcie, bądź w przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu 
lub pomieszczeń Klubu Fitness, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt trenerowi lub 
innemu członkowi personelu Klubu, a także powstrzymać się od dalszego użytkowania 
wadliwego sprzętu. 

• Przed skorzystaniem z dostępnych w Klubie urządzeń i sprzętów fitness, Członek Klubu 
Fitness winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminem oraz instrukcjami 
użytkowania i obsługi Sprzętu Fitness znajdującego się w Klubie Fitness. W razie 
wątpliwości należy poprosić o pomoc trenera sprawującego opiekę na sali lub innego 
pracownika Klubu. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych 
Urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na 
sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu 
zdrowia. FitPower nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego 
użytkowania Sprzętów Fitness znajdujących się w Klubie Fitness. 

• Przy korzystaniu ze wszystkich sprzętów i pomieszczeń dostępnych w Klubie Fitness 
należy zachować ostrożność i wszelkie środki bezpieczeństwa zarówno w stosunku do 
siebie, jak i do pozostałych Członków. 

• Osoby korzystające z Usług Fitness oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną 
odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń 
bądź przed skorzystaniem z sauny, powinny skonsultować się z lekarzem celem 
uzyskania zgody na tego typu aktywność fizyczną. Klub nie ponosi odpowiedzialności za 
wypadki lub inne negatywne skutki zdrowotne związane z indywidualnym stanem zdrowia 
Członka. 

• Usługobiorca korzysta z Usług Fitness, w tym korzysta z wyposażenia i urządzeń Klubu 
Fitness wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. FitPower ponosi 
odpowiedzialność za szkody poniesione przez Usługobiorcę w Klubie Fitness na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

• Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu 
Usługodawcy lub osoby trzeciej bądź za szkody na osobie wyrządzone swoim 
zawinionym działaniem lub zaniechaniem. Usługobiorca zobowiązany jest do 
naprawienia szkody na zasadach określonych przepisami prawa. 

• Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialna jest obsługa Klubu, dlatego Członkowie 
Klubu obowiązani są dostosowywać się do zaleceń trenera lub innego członka personelu 
Klubu. 

• Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń 
fizycznych, Członek Klubu powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać 
badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu 
Fitness. 

• W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub jakichkolwiek innych problemów 
zdrowotnych, Członek Klubu Fitness nie może korzystać z usług oferowanych przez 
FitPower. W przypadku pojawienia się złego samopoczucia, kontuzji, urazu lub innych 
problemów zdrowotnych podczas wykonywania ćwiczeń, Członek Klubu Fitness winien 
niezwłocznie poinformować trenera lub innego członka personelu Klubu o zaistniałym 
zdarzeniu. 

• Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu Fitness, Członek Klubu zobowiązany 
do poinformowania trenera, prowadzącego zajęcia lub innego członka personelu Klubu 
o wszelkich dolegliwościach. 

• W Klubie Fitness obowiązuje bezwzględny zakaz: 
• wnoszenia, spożywania, oferowania innym, używania i pozostawania pod wpływem 
napojów alkoholowych, narkotyków, środków dopingujących, stymulujących, sterydów lub 
innych środków odurzających, 
• wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, urządzeń lub innych przedmiotów, w tym 
materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych oraz broni, 



• palenia papierosów oraz korzystania z papierosów elektronicznych, 
• wprowadzania zwierząt, 
• wnoszenia lub spożywania produktów spożywczych w strefach do tego nie 
przeznaczonych, przede wszystkim w strefie wykonywania ćwiczeń przez Członów 
Klubu; podczas zajęć obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy, 
• wnoszenia jakichkolwiek gorących napojów do strefy ćwiczeń Klubu, 
• przebywania przez Członków Klubu w pomieszczeniach dla personelu, 
• fotografowania i filmowania wewnątrz Klubu w celach komercyjnych bez uprzedniej 
pisemnej zgody Usługodawcy, 
• handlu towarami lub usługami, w tym naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek 
na terenie Klubu, 
• prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub usługowej przez podmioty 
niezwiązane z Usługodawcą bez jego pisemnej zgody, w tym w szczególności 
prowadzenia treningów personalnych, 
• przebywania na terenie Klubu poza godzinami otwarcia. 

• Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Członka Klubu o 
opuszczenie obiektu, w przypadku: 
• gdy zachowanie Członka Klubu zagraża bezpieczeństwu innych Członków Klubu, 
personelu zatrudnionego w Klubie Fitness, mieniu Usługodawcy lub osób trzecich albo 
porządkowi w Klubie, 
• nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu, 
• nieprzestrzegania instrukcji lub zasad obsługi sprzętu znajdującego się w Klubie 
Fitness, w szczególności gdy zachowanie Członka Klubu grozi uszkodzeniem sprzętu, 
• gdy zachowanie Członka Klubu jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 

• Zabrania się prowadzenie prywatnego przedsiębiorstwa lub sprzedaży, oferowania lub 
prowadzenia prywatnych treningów w Klubie Fitness. Do prowadzenia treningów 
personalnych lub grupowych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy Klubu Fitness. 

• Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu, w tym porządku i zasad społecznych oraz zachowywania się w Klubie w 
sposób zgodny z zasadami współżycia i z poszanowaniem praw osób trzecich. W 
obiekcie Klubu Fitness zabrania się przede wszystkim używania obraźliwego języka, 
zachowywania się w sposób wulgarny, obsceniczny, agresywny lub sprzeczny z ogólnie 
przyjętymi zasadami, w tym zasadami współżycia społecznego, bądź jakichkolwiek 
innych zachowań, które zakłócają pozostałym Członkom Klubu możliwość swobodnego i 
niekrępującego korzystania z Klubu Fitness. W przypadku odnotowania przez personel 
Klubu powyższych zachowań, personel ten ma prawo wyprosić Członka z Klubu Fitness, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również rozwiązać z nim Umowę w trybie 
natychmiastowym. W takim przypadku Usługodawca zwraca Członkowi Klubu 
proporcjonalnie wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu 
uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do 
rozwiązania Umowy, nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara 
umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub 
odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego. 

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa Członkom Klubu, w Klubie Fitness w częściach 
wspólnych zainstalowany jest monitoring. Monitoring prowadzony jest z poszanowaniem 
dóbr osobistych Usługobiorców. Akceptując niniejszy Regulamin Członek Klubu wyraża 
zgodę na monitoring. 

• Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z przerwą w dostawie 
mediów. 

• Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia spowodowane awarią Maszyn lub 
Urządzeń znajdujących się w Klubie Fitness. 

  

Artykuł 4. Sprz ęt Fitness  



• Sprzęt Fitness może być wykorzystywany jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem 
określonym w Regulaminie i instrukcjach obsługi. Poszczególne Maszyny mogą być 
użytkowane jedynie do ćwiczeń, do których dana maszyna jest przeznaczona.   

• Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy 
sprzętu, z którego korzystano, a w szczególności odłożyć sztangi, hantle, gryfy i inny 
przenośny sprzęt na właściwe miejsce. Nie wolno opuszczać hantli, sztang lub gryfów z 
wysokości lub nimi rzucać. 

• Wszelkie Urządzenia i Maszyny, w trakcie przerwy pomiędzy ćwiczeniami, winny być 
udostępniane innym Członkom Klubu. 

• Po zakończonych ćwiczeniach używany Sprzęt Fitness powinien zostać 
zdezynfekowany w miejscach kontaktu z ciałem ćwiczącego za pomocą płynu i 
ręczników papierowych dostępnych w Klubie. 

• Za dewastację sprzętów bądź urządzeń znajdujących się Klubie Fitness, w tym w 
szczególności za zniszczenie Sprzętu Fitness, jak również za wszelkie świadome 
działanie szkodę Klubu Fitness lub jego Członków, Członek Klubu ponosi pełną 
odpowiedzialność. 

• Wszelkie spostrzeżone usterki lub uszkodzenia Urządzeń winny być bezzwłocznie 
zgłaszane trenerowi lub innemu personelowi Klubu Fitness. 

 

Artykuł 5. Odzie ż 

• Wszystkich Członków Klubu obowiązuje strój sportowy i czyste obuwie sportowe. Obuwie 
sportowe należy zmienić przed wejściem do pomieszczeń, w których wykonywane są 
ćwiczenia. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń. 

• Członkowie Klubu zobowiązani są do używania ręczników w trakcie wykonywanych 
ćwiczeń tak, aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu Fitness w 
czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu. 

• Na terenie Klubu nie wolno trenować bez koszulki, jak również obowiązuje zakaz 
trenowania tylko w biustonoszu sportowym. 

• Ze względów higienicznych, Członkowie Klubu korzystający z natrysków powinni używać 
ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą). 

• Nie wolno wnosić plecaków, kurtek lub jakichkolwiek innych przedmiotów niezwiązanych 
z treningiem na obszar ćwiczeń. 

• Dostęp do szafek w szatni blokowany jest kłódką. Członek Klubu winien być zaopatrzony 
w kłódkę do szafki w szatni dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionych w niej 
przez siebie rzeczy. Kłódki mogą zostać nabyte w Klubie Fitness za cenę wskazaną w 
Ofercie. 

• Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach bądź w innych 
miejscach na terenie Klubu. 

• Przedmioty wartościowe mogą zostać złożone w recepcji Klubu Fitness. 
• Przed zamknięciem Klubu wszystkie rzeczy z szafek powinny być usunięte. Po 

zakończonych ćwiczeniach, Klient ma obowiązek zwolnić szafkę w szatni. 
Niedopuszczalne jest pozostawianie szafki zamkniętej po wyjściu z Klubu. W takich 
sytuacjach FitPower ma prawo do otwarcia szafki poprzez przecięcie kłódki, zaś 
kosztami usunięcia kłódki może obciążyć Członka Klubu. Przedmioty pozostawione w 
szafce będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie zostaną zutylizowane. 

 

Artykuł 6. Godziny otwarcia  

• Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu Fitness. 
• Godziny otwarcia Klubu podane są w miejscu widocznym w Klubie Fitness oraz na 

stronie internetowej www.fitpower.pl  
• Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 15 minut przed 

zamknięciem Klubu Fitness i opuścić Klub najpóźniej w godzinie jego zamknięcia. 
• Klub Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu. Stosowna 

informacja o planowanych zmianach godzin otwarcia zostanie przesłana do Klientów 



drogą mailową oraz zostanie podana na stronie internetowej Klubu z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

• Klub może zostać zamknięty na czas niezbędny do przeprowadzenia remontów, 
modernizacji, napraw lub zabiegów sanitarnych, w tym także na czas usunięcia awarii. 
W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Członkowie Klubu zostaną 
powiadomieni drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

Artykuł 7. Treningi personalne  

• Treningi personalne na terenie Klubu mogą przeprowadzać tylko trenerzy pracujący na 
rzecz FitPower.   

• Udział w treningach personalnych jest dobrowolny. 
• Warunkiem uczestnictwa Członków Klubu w treningach personalnych jest: 

• posiadanie aktywnej i opłaconej Karty członkowskiej, 
• zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu dostępnego za pośrednictwem 

strony internetowej www.fitpower.pl oraz w recepcji Klubu, 
• uprzednie uiszczenie dodatkowej opłaty za trening personalny lub za pakiet takich 

treningów zgodnie z Cennikiem Klubu Fitness. Płatność dokonywana jest z góry w 
recepcji Klubu lub poprzez płatności online, nie później niż w dniu rozpoczęcia 
pierwszego treningu, 

• wypełnienie i podpisanie kwestionariusza medycznego. 
• Terminy treningów personalnych rezerwowane są przez Członka w recepcji Klubu i 

ustalane są w zależności od dyspozycyjności wybranego trenera. Rezerwacja treningu 
personalnego musi zostać potwierdzona przez trenera. Informacja o potwierdzeniu 
treningu zostanie przekazana Członkowi Klubu osobiście lub drogą telefoniczną bądź 
mailowo. 

• Treningi personalne mogą być rezerwowane najwcześniej z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem przed datą treningu. 

• Odwołanie zarezerwowanego treningu personalnego przez Członka Klubu winno 
nastąpić osobiście, mailowo lub telefonicznie na co najmniej 24 godziny przed datą 
treningu. Nieodwołanie treningu z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem skutkować 
będzie naliczeniem opłaty za ten trening w pełnej wysokości zgodnie z Cennikiem Klubu. 

• W wyjątkowych sytuacjach, w tym w szczególności na skutek zdarzeń losowych, trener 
może odwołać zarezerwowany trening personalny najpóźniej 24 godziny przed datą 
treningu. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez trenera, trener ma 
obowiązek wykonać jeden dodatkowy trening gratis, chyba że Klub Fitness zapewnił 
zastępstwo za nieobecnego trenera, na które to zastępstwo Członek Klubu wyraził 
zgodę. 

• Treningi personalne co do zasady powinny rozpoczynać się o pełnych godzinach. 
• Czas trwania treningu personalnego to 60 minut. 
• Trener winien rozpocząć trening punktualnie. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu 

treningu z przyczyn zawinionych przez Klub lub trenera, trener ma obowiązek wykonać 
trening w pełnym wymiarze czasu. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu treningu z 
przyczyn niezależnych od Klubu lub trenera (np. spóźnienie Członka Klubu), czas 
treningu zostanie odpowiednio skrócony. 

• Po każdym wykonanym treningu, Członek Klubu składa podpis na karcie treningów 
personalnych znajdujący się w recepcji Klubu, w celu poświadczenia odbycia treningu. 

• Członek Klubu jest obowiązany poinformować trenera o wszelkich dolegliwościach 
zdrowotnych celem odpowiedniego dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich 
intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego. 

• Członek Klubu ma prawo do swobodnego wyboru trenera, jak również do jego zmiany. 
W takim przypadku Członek Klubu dokonuje wyboru nowego trenera, którego opłata za 
trening mieści się w tym samym przedziale cenowym. 

• FitPower ma prawo do zmiany trenera personalnego (ustanie współpracy). W takim 



przypadku Członek Klubu może wybrać innego trenera Klubu Fitness celem 
przeprowadzenia treningów personalnych. W przypadku, jeżeli żaden inny trener nie 
będzie spełniał oczekiwań Członka Klubu, Członek Klubu może zrezygnować z 
niewykorzystanych i opłaconych treningów personalnych przy jednoczesnych 
zachowaniu prawa do zwrotu uiszczonej kwoty za niewykorzystane treningi. 
Oświadczenie w tym przedmiocie winno zostać złożone w terminie 7 dni od daty 
poinformowania Członka Klubu o ustaniu współpracy z trenerem. 

 

Artykuł 8. Zaj ęcia grupowe  

• Zajęcia grupowe na terenie Klubu mogą przeprowadzać tylko trenerzy pracujący na 
rzecz FitPower. 

• Warunkiem uczestnictwa Członków Klubu w zajęciach grupowych jest: 
• posiadanie aktywnej i opłaconej Karty członkowskiej, 
• zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu dostępnego za pośrednictwem 

strony internetowej www.fitpower.pl oraz w recepcji Klubu, 
• wypełnienie i podpisanie kwestionariusza medycznego. 
• Udział w zajęciach grupowych jest dobrowolny. 
• Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona i uzależniona od rodzaju oraz charakteru 

zajęć. 
• Udział w zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji. Terminy treningów 

grupowych mogą być rezerwowane przez Członka za pośrednictwem strony internetowej 
www.fitpower.pl bądź bezpośrednio w recepcji Klubu. 

• Treningi grupowe mogą być rezerwowane najwcześniej z pięciodniowym 
wyprzedzeniem przed datą treningu. Ta sama osoba nie może jednocześnie 
zarezerwować kilku zajęć odbywających się o tej samej godzinie, w tym samym dniu. 

• Odwołanie zarezerwowanego treningu grupowego przez Członka Klubu winno nastąpić 
za pośrednictwem strony internetowej www.fitpower.pl. Odwołanie rezerwacji może 
również nastąpić osobiście lub telefonicznie na co najmniej 24 godziny przed datą 
treningu. 

• Rezerwacja na zajęcia upoważnia do korzystania z zajęć wyłącznie osobę widniejącą na 
liście w systemie i to miejsce nie może być wykorzystywane przez osobę trzecią. Tylko 
Członkowie Klubu, którzy dokonali rezerwacji na zajęcia, są upoważnieni do udziału w 
zajęciach i mają zagwarantowane miejsce oraz sprzęt do ćwiczeń. 

• Na zajęcia grupowe należy przyjść minimum 5 minut wcześniej w celu odpowiedniego 
przygotowania się do zajęć. 

• Na zajęcia grupowe nie należy się spóźniać. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę 
ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć. Wcześniejsze opuszczenie sali wymaga 
powiadomienia trenera prowadzącego zajęcia. 

• Trener prowadzący zajęcia ma prawo odmówić Członkowi Klubu uczestnictwa w 
zajęciach, jeżeli osoba ta się spóźniła lub nie odbyła rozgrzewki.   

• Zajęcia, które rozpoczęły się później z przyczyn niezawinionych przez Klub lub trenera, 
kończą się według harmonogramu (trwają krócej). Jeżeli opóźnienie zostało 
spowodowane przez Klub lub trenera, zajęcia w miarę możliwości winny odbyć się w 
pełnym zakresie. 

• W trosce o zapewnienie uczestnictwa w zajęciach grupowych jak największej liczbie 
Członków Klubu, w przypadku blokowania zajęć poprzez trzykrotne niepojawienie się na 
zarezerwowanych zajęciach w ciągu 30 dni bez uprzedniej rezygnacji z zajęć stosownie 
do treści ust. 7 powyżej, nastąpi automatyczna blokada możliwości rezerwacji zajęć 
grupowych przez kolejne 14 dni. 

• W wyjątkowych sytuacjach, i tyko wtedy gdy jest jeszcze wystarczająca ilość miejsc i 
sprzętu potrzebna do zajęć, o godzinie rozpoczęcia zajęć osoba prowadząca zajęcia 
może wyrazić zgodę na uczestnictwo w nich osób, które nie posiadały wcześniejszej 
rezerwacji miejsca. Osoby te wówczas powinny wpisać się na listę obecności, którą 
osoba prowadząca zajęcia po zajęciach ma obowiązek uzupełnić w systemie. 



• Trener prowadzący zajęcia grupowe jest upoważniony do wyproszenia Członka Klubu z 
zajęć, jeżeli uzna jego zachowanie za naruszające porządek, dobre obyczaje, przepisy 
Regulaminu lub instrukcje obsługi Sprzętu Fitness. Osoba prowadząca zajęcia jest 
ponadto upoważniona do wyproszenia z zajęć osoby, której stan zdrowia może stanowić 
zagrożenie dla niej lub pozostałych uczestników zajęć. 

• FitPower zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba 
zainteresowanych nie będzie przekraczać pięciu osób. Niezależnie od powyższego, 
FitPower ma również prawo dokonywać zmian w harmonogramie zajęć, w 
szczególności: zmiany osoby prowadzącej zajęcia, zmiany zajęć na inny rodzaj zajęć lub 
odwołania zajęć. Zmiany takie mogą nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach i nie są 
one powszechnie stosowaną praktyką. 

• Członek Klubu biorący udział w zajęciach grupowych jest zobowiązany do 
poinformowania osoby prowadzącej zajęcia o wszelkich dolegliwościach i ograniczeniach 
zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i możliwość wykonywania ćwiczeń. 
 

Artykuł 9. Zasady korzystania z sauny  

• Z sauny mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości 
nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z  sauny. 

• Zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej odnośnie ewentualnych ograniczeń w 
korzystaniu z sauny spowodowanych stanem zdrowia. 

• Nie zaleca się korzystania z sauny osobom: 
• chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych, 
• kobietom w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji, 
• chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre 
infekcje i stany  astmatyczne, 
• osobom starszym, osłabionym oraz w stanie intoksykacji. 

• Osoby do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 
• Do sauny można wchodzić jedynie po dokładnym umyciu całego ciała i jego osuszeniu. 
• Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe i biżuterię. 

Rzeczy wartościowe mogą zostać oddane na przechowanie w recepcji Klubu. 
• Nie należy siadać bezpośrednio na powierzchniach drewnianych. W saunie należy 

siedzieć na własnym suchym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna 
część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska. 

• W trakcie korzystania z sauny zabrania się zachowań sprzecznych z ogólnie przyjętymi 
normami, w tym zasadami współżycia społecznego, a także jakichkolwiek innych 
zachowań, które mogłyby zakłócić pozostałym Członkom Klubu możliwość swobodnego 
i niekrępującego korzystania z sauny. 

• Nie należy polewać kamieni wodą ani żadną inną cieczą. 
• Przed ubraniem się należy odpocząć, aby tętno powróciło do normy. Zaleca się spożycie 

wody w celu przywrócenia równowagi płynów w  organizmie. 
• Jedno wejście do sauny nie powinno trwać dłużej niż 10 minut. Po każdym wyjściu z 

sauny należy schłodzić ciało chłodną wodą. Przed kolejnym wejściem należy odpocząć 
10-15 minut. Nie zaleca się wykonywania więcej niż trzech takich powtórzeń. 

• Przebywanie w rozgrzanej saunie przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury 
ciała, co może być niebezpieczne dla  zdrowia. 

• W saunie należy zachować szczególną ostrożność pamiętając, że panująca w niej 
temperatura powoduje silne nagrzanie wnętrza i elementów w nim się znajdujących oraz 
tekstyliów. Odczucia doznawane w saunie są subiektywne, dlatego zawsze należy 
zachować najwyższą ostrożność korzystając z sauny. 

• W saunie należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż podest i podłoga mogą być śliskie 
bądź rozgrzane. 

• Nie wolno wchodzić do sauny po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, jak również po zażyciu silnie działających leków. 

• Nigdy nie należy spać w gorącej saunie. W saunie należy przebywać w miarę 



możliwości w towarzystwie drugiej osoby, która może udzielić pomocy w przypadku 
zasłabnięcia. 

• Nie należy wieszać ubrań do wyschnięcia w saunie. 
• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sauny sprzętów elektronicznych, jedzenia, 

napojów oraz kosmetyków. 
 

Artykuł 10. Płatno ści  

• Sprzedaż Karnetów prowadzi FitPower. 
• Członek Klubu może dokonać zapłaty w formie gotówkowej, za pomocą karty płatniczej 

lub w formie obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu (polecenie zapłaty). 
• Wysokość opłat wynika z Oferty. Aktualny Cennik zamieszczony jest zarówno na stronie 

internetowej FitPower, jak również w lokalu Klubu Fitness. Ceny Karnetów zawierają 
podatek VAT. 

• Członek Klubu, przy pierwszej rejestracji, zobowiązany jest z góry uiścić jednorazową 
opłatę wpisową oraz cenę Karnetu za jeden miesiąc członkostwa w Klubie. Opłata 
członkowska w dalszym okresie jest uiszczana w okresach miesięcznych (Umowy na 
czas określony). 

• W przypadku płatności w formie gotówki albo karty płatniczej, Członek Klubu ma 
możliwość nabycia członkostwa na okres dłuższy niż jeden miesiąc. W takiej sytuacji 
Członek Klubu z góry uiszcza opłatę wpisową i cenę karnetu za wybrany okres (Umowy 
na czas określony). Wykaz rodzajów Karnetów, ich okres oraz cena zawarte są w 
Ofercie Klubu Fitness. 

• Płatności cykliczne (Karnety) płatne są z góry zgodnie z zadeklarowaną formą płatności 
za cały okres wskazany w Karnecie. 

• W przypadku gdy Usługobiorca dokonuje zakupu po raz pierwszy, zobowiązuje się do 
wyrobienia Karty członkowskiej w Klubie Fitness. Kartę członkowską odebrać można w 
recepcji Klubu, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową. 

• Aby otrzymać fakturę VAT, należy bezzwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych) skontaktować się z pracownikami Klubu Fitness ( FitPower, ul. Heweliusza 7, 
59-220 Legnica, NIP 6941309939, tel. 724 800 588, e-mail: recepcja@fitpower.pl) oraz 
podać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury. 

• W przypadku zgłoszenia, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia dotychczasowego 
członkostwa, chęci ponownego wykupienia członkostwa na zasadach określonych w 
ust. 2 powyżej, nie jest wymagane ponowne uiszczanie jednorazowej opłaty wpisowej. 
Wykupienie członkostwa w tym terminie będzie traktowane jako przedłużenie 
członkostwa. 

• W przypadku umów opłacanych miesięcznie za pośrednictwem polecenia zapłaty 
(płatności kartą), umowy zawierane są na czas nieokreślony. W przypadku płatności w 
formie obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu (polecenia zapłaty), w każdym 
miesiącu członkostwa, do 5. dnia każdego miesiąca, rachunek bankowy Członka Klubu 
zostanie obciążony miesięczną opłatą, z zastrzeżeniem że do pierwszej opłaty 
członkowskiej doliczana jest jednorazowa opłata wpisowa. 

• W odniesieniu do polecenia zapłaty, o którym mowa w ust. 9 powyżej, w przypadku 
chęci zawieszenia członkostwa lub rezygnacji z niego, Członek Klubu winien złożyć 
stosowne pisemne oświadczenie Usługodawcy najpóźniej do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym ma ustać członkostwo. Oświadczenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przesłane mailowo. 

• W odniesieniu do polecenia zapłaty, w przypadku niemożności pobrania płatności przez 
FitPower metodą zadeklarowaną przez Członka Klubu z przyczyn niezależnych od 
FitPower, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia zaległych 
płatności oraz wskazania alternatywnej metody płatności za Usługi Fitness. 

• Odpowiedzialność za płatność na rzecz FitPower ponosi Członek Klubu. 
• W razie braku zapłaty bądź powstania zaległości w opłatach na rzecz FitPower, Członek 

Klubu nie będzie uprawniony do korzystania z Klubu Fitness do momentu ich pełnego 



uregulowania. 
• W przypadku zmiany Cennika, FitPower zobowiązany jest powiadomić Członków Klubu 

z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Wartość uprzednio nabytych Karnetów 
okresowych nie ulegnie zmianie. Informacja o zmianie Cennika zostanie umieszczona 
na stronie internetowej FitPower, w lokalu Klubu Fitness, a także rozesłana mailowo do 
Członków Klubu. Członkowi, który zawarł umowę na czas nieokreślony, będzie 
przysługiwało prawo do rozwiązania Umowy w terminie jednego miesiąca od dnia 
zawiadomienia o zmianach w Cenniku. 

• W przypadku naruszenia zasad członkostwa w Klubie, w szczególności opóźnienia w 
uiszczaniu opłat za usługi świadczone przez FitPower, Usługodawca może jednostronnie 
rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. 

 

Artykuł 11. Sprzeda ż online  

• Postanowienia niniejszego Artykułu 11. mają charakter regulacji szczególnych wobec 
postanowień zawartych w Artykule 10. Regulaminu i odnoszą się do sprzedaży 
Karnetów za pośrednictwem strony internetowej www.fitpower.pl. W kwestiach 
nieuregulowanych w Artykule 11. zastosowanie odpowiednio znajdują postanowienia 
Artykułu 10. Regulaminu. 

• Umowa sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta w przypadku 
spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów: 
• złożenia przez Usługobiorcę zamówienia on-line poprzez wypełnienie Formularza 
rejestracji zawartego na stronie internetowej www.fitpower.pl, 
• uiszczenia przez Usługobiorcę zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub 
kartą płatniczą, 
• otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez 
Usługobiorcę adres e-mail. 

• Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Usługobiorca powinien zapoznać się 
z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznanie się z nim i zaakceptowania jego treści 
poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję Regulamin”. 

• Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, 
Visa Electron, MasterCard, Maestro lub przelew poprzez serwis PayU). 

• Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające 
z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A. 

• Zakupiony Karnet pojawi się na koncie Klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez 
Klub. 

• Członek Klubu, przy pierwszej rejestracji, zobowiązany jest z góry uiścić jednorazową 
opłatę wpisową oraz cenę Karnetu. Ponadto, w przypadku gdy Usługobiorca dokonuje 
zakupu po raz pierwszy, zobowiązuje się do wyrobienia Karty członkowskiej w Klubie 
Fitness. Kartę członkowską odebrać można w recepcji Klubu, o czym Usługobiorca 
zostanie poinformowany drogą mailową. 

• Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych 
na stronie internetowej FitPower. 

• FitPower zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w 
każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

• Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Usługobiorcę 
nieprawdziwych lub błędnych danych w Formularzu zamówienia. 

• W terminie 14 dni od daty zakupienia Karnetu (data wysłania Formularza), Usługobiorca 
może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyn rezygnacji pod warunkiem, że 
Karnet nie został wykorzystany tzn. Klient nie skorzystał z Usługi Fitness. Oświadczenie 
w tym przedmiocie może być przesłane listem poleconym, drogą mailową na adres 
FitPower bądź złożone w Lokalu Klubu Fitness. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy dostępne jest na stronie internetowej FitPower pod adresem www.fitpower.pl.  
Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetowa Karnet nastąpi bezzwłocznie, nie 
później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez FitPower oświadczenia Usługobiorcy. 



• Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Klient wyraża zgodę na 
przechowywanie i przetwarzanie przez Klub Fitness danych osobowych Klienta w celu 
realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Klientem oraz wszelkich działań 
niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów. 

• Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
922) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1030). 

• Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem 
której dokonywany jest zakup Karnetów przez Klienta. Klub nie ponosi 
odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, 
indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia 
lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. 

 

Artykuł 12. Czas trwania Umowy  

• W przypadku członkostwa płatnego w formie gotówki lub karty płatniczej, członkostwo 
jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres – umowa z Klubem 
jest zawierana na czas określony. 

• W przypadku członkostwa opłacanego w formie obciążenia rachunku bankowego 
Członka Klubu (polecenia zapłaty), umowa z Klubem jest zawierana na czas 
nieokreślony. 

• W czasie trwania Umowy, Członek Klubu może ją rozwiązać bez wypowiedzenia w 
sytuacji, gdy FitPower rażąco narusza warunki Umowy. Przed wypowiedzeniem, Członek 
Klubu winien wezwać na piśmie FitPower do zaniechanie naruszeń wyznaczając mu 
dodatkowy, siedmiodniowy termin. 

• Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana za jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

• W przypadku płatności z góry (umowy na czas określony) Umowa wygasa wraz z 
upływem opłaconego okresu, jeżeli Członek nie zdecyduje się na jej przedłużenie. 

• Umowa może zostać jednostronnie wypowiedziana przez FitPower w trybie 
natychmiastowym w razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Członka Klubu 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

• Umowa może zostać ponadto jednostronnie rozwiązana przez FitPower w przypadku 
zakończenia prowadzenia przez FitPower działalności gospodarczej. W takim przypadku, 
FitPower zobowiązany jest zwrócić Członkom Klubu niewykorzystaną wartość 
opłaconych Karnetów. 

• Umowa może zostać rozwiązana wyłącznie na piśmie; listem poleconym, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odczytu lub 
bezpośrednio w Klubie Fitness. 

• FitPower winien na piśmie potwierdzić wypowiedzenie Umowy. W przypadku 
wypowiedzenia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klub potwierdza 
wypowiedzenie poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej. 

 

Artykuł 13. Ochrona danych osobowych  

• Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Dane osobowe są 
przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności Usługodawcy dostępną na 
stronie www.fitpower.pl . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

• Usługodawca zastrzega, iż przetwarzane przez niego dane osobowe mogą być 
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących 
przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

• Usługodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację 
uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym zapewnia on 



prawo do żądania ich udostępnienia, zmiany lub usunięcia. 
• Dane osobowe Usługobiorców są chronione przez Usługodawcę przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich 
ujawnienia albo utraty poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i 
organizacyjnych. 

• Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 922). 

• Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa Polityka Ochrony 
Prywatności FitPower. 

•  
Artykuł 14. Reklamacje  

• Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług Fitness na 
adres siedziby FitPower albo w siedzibie Klubu Fitness bądź za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail: recepcja@fitpower.pl. 

• W treści reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię, nazwisko, numer 
Karty członkowskiej, adres do korespondencji, opis sytuacji stanowiącej przyczynę 
wnoszenia reklamacji oraz konkretne żądanie Usługobiorcy związane z wnoszoną 
reklamacją. 

• Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, wówczas 
przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy składającego 
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

• Reklamacja rozstrzygana jest w terminie 14 dni. Rozstrzygnięcie reklamacji 
przesyłane jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy. 

 

Artykuł 15. Postanowienia ko ńcowe  

• Członek Klubu winien informować FitPower o wszelkich zmianach w jego danych, w 
tym przede wszystkim o zmianie nazwiska bądź adresu (adresu zamieszkania, adresu do 
korespondencji, adresu mailowego) 

• Wszystkie zmiany dotyczące pracy Klubu Fitness, a w szczególności godzin otwarcia, 
zamknięcia Klubu z powodu prac konserwatorskich, planu zajęć itp. winny zostać ogłoszone 
z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Klubu Fitness. 

• Wszelkie usługi dodatkowe mogą być świadczone na podstawie odrębnych 
regulaminów. 

• Prawem właściwym dla Umów o świadczenie Usług Fitness zawartych pomiędzy 
Usługodawcą a Usługobiorcami na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo 
polskie. Wszelkie spory pomiędzy stronami winny być rozstrzygane przez właściwe polskie 
sądy powszechne. 

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

• Każdy Członek Klubu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz 
innymi wewnętrznymi regulacjami Klubu przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu 
Fitness. 

• Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie 
Klubu a niezawartych w niniejszym Regulaminie. 

• Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje FitPower, a w jego imieniu 
pracownicy Klubu Fitness. 

• W miejsce zapisów niezgodnych z prawem stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

• FitPower jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności świadczonych usług z 
Umową na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. FitPower zastrzega sobie prawo 
zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych 
usług. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia. Informacja o 



zmianie Regulaminu winna zostać przekazana Klientom za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, a także przed odpowiedni komunikat umieszczony na stronie internetowej 
Usługodawcy. 

• Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fitpower.pl oraz w 
siedzibie Klubu Fitness. 


