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Regulamin  

Profesjonalnego Centrum Treningowego 

 Strefa Formy 

1.  Zakres usług 

1. Klub świadczy usługi sportowe takie jak: siłownia, ciężary oraz zajęcia sportowe według 
harmonogramu przedstawionego na stronie internetowej www.strefa-formy.pl. 

2. Oferta Klubu dostępna jest również w Klubie, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie 
przez personel Klubu. 

3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu 
lub w razie wejścia jednorazowego zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. 

2. Członkostwo w Klubie 

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może 
zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych oraz pod warunkiem 
złożenia przez nich wymaganych oświadczeń. 

3. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 15 lat mogą brać udział wyłącznie w zajęciach 
organizowanych przez Klub specjalnie dla takich osób. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 
15 lat, w związku z udziałem w przeznaczonych dla nich zajęciach, mogą przebywać na terenie 
Klubu wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów, z wyłączeniem czasu udziału 
w zajęciach, kiedy przebywają pod opieką prowadzącego zajęcia. Zasady udziału w zajęciach przez 
osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 15 lat może określać odrębny regulamin. 

4.1 Podstawą przynależności do Klubu jest zakup karnetu. Uprawnienia zapisywane są na karcie 
klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Członka karnetu. 

4.2 Pierwszym dniem obowiązywania karnetu jest dzień jego aktywacji. 

4.3 Członek, który zakupił karnet na okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy może złożyć 
oświadczenie woli w przedmiocie zawieszenia członkostwa w razie choroby, wyjazdu oraz innych 
przyczyn niezależnych od Członka. Istnieje możliwość dwukrotnego zawieszenia karnetu, w każdym 
przypadku na okres 7 dni bądź jednokrotnego zawieszenia karnetu na okres 14 dni. 

4.4 W okresie zawieszenia członkostwa Członek Klubu nie może korzystać z usług Klubu, a okres 
ważności karnetu przedłuża się o okres zawieszenia. 
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5.1 Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest karta członkowska, wydawana 
Członkowi w dniu aktywacji i ważna przez opłacony okres. Członek jest zobowiązany do 
zachowania Karty. W przypadku aktywacji karnetu Członek zobowiązane jest do jednorazowej 
opłaty aktywacyjnej w wysokości 30,00pln. 

5.2 Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w opłaconym 
okresie wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Karta jest ważna z dowodem 
tożsamości zawierającym zdjęcie. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub 
niezgodnie z niniejszym Regulaminem uprawnia Klub do odebrania Karty klubowej w trybie 
natychmiastowym. 

5.3 Klient, aktywując karnet wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które 
zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do 
weryfikowania jego tożsamości. 

5.4 Informacje o rodzaju dostępnych kart i zasadach korzystania z nich są dostępne w Klubie lub 
udzielane przez obsługę Klubu bądź wskazane na stronie internetowej www.strefa-formy .pl 

6. Jeżeli zakupu karnetu na fakturę dokonuje przedsiębiorca, w karcie klubowej w rubryce 
„Właściciel” wpisuje się dane osoby fizycznej uprawnionej przez przedsiębiorcę do korzystania z 
karnetu. Do korzystania z jednego karnetu zakupionego przez przedsiębiorcę uprawniona jest 
jedna osoba fizyczna, a członkiem Klubu zostaje osoba wskazana przez przedsiębiorcę, która 
została uprawniona do korzystania z usług Klubu na podstawie tego karnetu. 

7.1 Wszyscy użytkownicy Klubu (w tym użytkownicy kart Multisport, FitProfit, PZU, OK System) są 
zobowiązani do posiadania karty członkowskiej i okazywania Karty za każdym razem kiedy 
wchodzą do Klubu. Karty członkowskie stanowią zastaw za wydawany kluczyk do szafki.  

7.2 Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na karcie klubowej na 
podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku 
dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu. 

8.1 Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu wyłącznie w razie podjęcia współpracy 
Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów. 

8.2 Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania 
niniejszego Regulaminu. 

9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony 
osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu 
opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10,00 złotych. Opłata ta jest bezzwrotna. 

10. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu 
sprzedawanych karnetów. 
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3 Zasady korzystania z usług Klubu 

1. Z usług Klubu mogą korzystać Członkowie oraz Klienci nie będący członkami na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie, w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub 
uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.  

2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu bezpośrednio w recepcji.  

3. Godziny otwarcia klubu podane są na stronie internetowej, a także dostępne są w klubie. 

4. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym 
Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w 
inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na 
stronie internetowej lub w klubie z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres ważności karnetu nie 
przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem. 

5.1 Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub 
zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu 
siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 

5.2 W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni 
z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w Klubie w miejscu 
ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu 
wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie. 

6.1 Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z 
uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze 
stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez 
personel Klubu. 

6.2 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. 

6.3 Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i 
instrukcji personelu Klubu. 

6.4 Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do trenera obecnego w placówce Klubu o 
udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do 
ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia. 

7. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności 
umysłowe lub fizyczne nie ma prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach, a także korzystać z 
urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności 
instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju 
ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący 
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na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni 
skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu. 

8.1 Klienci nie będący członkami mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty 
pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub 
odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni. 

9.1 Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie w 
recepcji Klubu osobiście, w drodze telefonicznej, w drodze mailowej i na stronie internetowej. 

9.2 Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na stronie internetowej 
oraz dostępny jest w recepcji Klubu. 

9.3 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do 
udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness itp.), jeżeli liczba 
zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany 
harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia. 

11. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego 
zamiennego oraz ręcznika. 

12. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania 
i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia 
w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia 
niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. 

13. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela 
lub managera Klubu. 

14. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu. 

15. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz 
umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu. 

16. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz 
świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia 
niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które 
znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim, osoby pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami 
niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu. 

17. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego (tak w zakresie działalności 
gospodarczej, jak i osoby działalności takiej nie prowadzące) nie mogą ich wykonywać w Klubie, o 
ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. 
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4 Zasady korzystania z szatni 

1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu 
pomieszczeniu szatni, w którym znajdują się zamykane na klucz szafki. 

2. Klucz do szafki w szatni wydawany jest w recepcji Klubu, po zgłoszeniu się Klienta i 
przedstawieniu karty członkowskiej. W przypadku jednorazowego wejścia po uiszczeniu opłaty za 
korzystanie z usług Klubu, Klient pod zastaw klucza pozostawia kwotę pieniężną w wysokości 50,00 
złotych. Klient ma obowiązek zwrócić klucz do szafki na recepcji w momencie opuszczania Klubu. 
W razie zagubienia, zniszczenia bądź przywłaszczenia klucza (tzn. kluczyka wraz z breloczkiem) 
Klient ma obowiązek uiścić opłatę w kwocie 50,00 złotych. 

3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po 
umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki (np. przy awarii 
zamka) Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym 
razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy. 

4. Klub ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szafkach, jeżeli w zakresie 
zabezpieczenia rzeczy przed zniszczeniem lub zagubieniem Klub nie dochował należytej 
staranności. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką w szatni lub na 
terenie Klubu. 

5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze 
wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub 
nie ponosi odpowiedzialności. 

Zarówno Członek Klubu jak i Klient nieposiadający tego statusu przebywając w klubie akceptuje 
powyższy regulamin i stosuje się do niego. 
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