OŚRODEK REHABILITACYJNO – SPORTOWY FIT&FUN BEATA CZACHOROWSKA
UL. WYSOCKIEGO 51 , 03-202 WARSZAWA
OGÓLNE WARUNKI CZŁONKOSTWA
1.

Umowa członkowska pomiędzy Ośrodkiem Rehabilitacyjno- Sportowym FIT&FUN Beata Czachorowska (zwana dalej
„Klubem”) a osobą korzystającą z usług Klubu (zwana dalej „Członkiem”)
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….oparta jest na poniższych warunkach.

2.

Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba
niepełnoletnia, która nie ukończyła 18 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Członkiem Klubu za
pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3.

Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu Formularza Zgłoszeniowego na korzystanie z
usług Klubu Fitness FIT&FUN.

4.

Złożeniu wypełnionego oraz podpisanego Formularza Zgłoszeniowego , z którego wynika fakt zapoznania się i akceptacji
zasad obowiązujących w Klubie, w szczególności zaś wysokości i sposobu uiszczania opłaty członkowskiej – zawartych w
Cenniku Klubu.
Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do: zapoznania się , podpisania i przestrzegania Regulaminu Ośrodka
Rehabilitacyjno – Sportowego FIT&FUN Beata Czachorowska .

5.

OPŁATY CZŁONKOWSKIE
6.

Podpisując Umowę Członek zobowiązuje się do wniesienia opłaty pierwszej raty oraz opłaty członkowskiej. Wysokość
opłaty uzależniona jest od wybranego zakresu świadczonych usług wynikających z aktualnego Cennika Klubu.
7. Opłatę za karnet można uiścić z góry , bądź ratalnie. W przypadku płatności w ratach przyjmuje się , że raty są płatne
miesięczne z góry do trzeciego dnia od momentu wygaśnięcia opłaty za poprzedni miesiąc.
8. Ważność karnetu wygasa po upływie okresu , na jaki została zawarta umowa , bez konieczności jej wypowiadania.
9. Klub ma prawo do nałożenia na Członka Klubu opłaty manipulacyjnej wysokości regularnej ceny karnetu za jeden
miesiąc w sytuacji, gdy opóźnienie w płatności raty wynosi powyżej 7 dni ( kalendarzowych ). Opłatę manipulacyjną
należy uiścić w recepcji klubu.
10. W przypadku powstania zaległości w płatnościach Klub ma prawo do zawieszenia
członkostwa ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wcześniejszego zawiadamiania Członka.
11. Wybrana forma umowy członkowskiej:
KARNET OPEN DO 16.00

KARNET OPEN bez ograniczeń czasowych

a.

UMOWA NA 12 MIESIĘCY 99 zł

b. UMOWA NA 12 MIESIĘCY 129 zł

c.

UMOWA NA 6 MIESIĘCY 109 zł

d. UMOWA NA 6 MIESIĘCY 139 zł

12. Możliwości płatności za karnety:
a. Karta lub gotówka w recepcji klubu
b. Obciążenie karty kredytowej - dodatkowy rabat w wysokości 5%

OKRES CZŁONKOSTWA / ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA
13. Okres członkostwa wynosi 6 (sześć) lub 12 (dwanaście) miesięcy
14. Okres członkostwa liczony jest w pełnych miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania umowy (tj. umowa na okres
12 miesięcy podpisana 15.10.2015 wygasa z dniem 14.10.2016r.).
15. Klientowi przysługuje prawo do dwukrotnego zamrożenia karnetu na okres 2 (dwóch) tygodni przy zawarciu umowy
członkowskiej na okres 12-tu (dwunastu) miesięcy, a w przypadku zawarcia umowy na okres 6-ciu(sześciu ) miesięcy
Klubowiczowi przysługuje prawo do jednokrotnego zamrożenia karnetu na okres 2 (dwóch) tygodni.
16. W razie zamrożenia karnetu prawo wstępu do Klubu zostanie zawieszone, a czas trwania umowy zostanie przedłużony o
okres zamrożenia członkostwa.
17. Klubowicz może dokonać zamrożenia karnetu drogą mailową (poprzez przesłanie maila do Managera Klubu –na adres
klub@fitfun.pl) lub osobiście w recepcji klubu . Członek Klubu w okresie zamrożenia karnetu nie jest uprawniony do
korzystania z usług Klubu .
18. W celu zamrożenia karnetu Klient, ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie nie później niż 3 dni przed planowanym
zamrożeniem. W innym przypadku zamrożenie nie będzie możliwe.
19. Klub zastrzega, że Klubowicz nie może wypowiedzieć umowy członkowskiej w okresie zamrożenia.
20. W sytuacji trwałego pogorszenia zdrowia, braku zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, zmiany miejsca
zamieszkania. Umowa może zostać przeniesiona na osobę trzecią . Cesja wymaga pisemnej zgody Managera Klubu.
ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB
21. Umowa może zostać rozwiązana przez Klub jeżeli kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu,
w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z
zasadami współżycia społecznego.
22. Umowa może zostać zawieszone przez Klub jeżeli opłaty członkowskie lub inne płatności pozostaną nieuregulowane w
terminie wskazanym przez klub, pomimo powiadamiana członka o zaległości.

ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ CZŁONKA KLUBU

23. Jeżeli Klubowicz z jakiegokolwiek powodu jest niezadowolony z usług Klubu, w ciągu pierwszych 14 dni od daty
podpisania Umowy, Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wszystkich zapłaconych opłat
członkowskich.
24. Członek Klubu może rozwiązać umowę zawartą na czas określony w umowie , z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego pod warunkiem jednorazowej opłaty od rezygnacji w wysokości
30% opłat członkowskich należnych Klubowi od dnia rezygnacji do końca minimalnego okresu członkostwa, które
Członek Klubu zadeklarował w Umowie. („Opłata za przedterminową rezygnację”).
25. Wypowiedzenie dla swej skuteczności powinno zostać dokonane w formie pisemnej i złożone osobiście w recepcji klubu
Fit& Fun przy ulicy Wysockiego 51 .
26. Opisana wyżej rezygnacja nie może być złożona wcześniej niż w trzecim miesiącu trwania członkostwa (okres
obowiązkowy). Oznacza to, iż w przypadku chęci zrezygnowania w pierwszych trzech miesiącach Klubowicz
zobowiązany jest do opłacenia abonamentu do końca trwania okresu obowiązkowego. W wyjątkowych sytuacjach,
rezygnacja przed upływem okresu minimalnego (3 miesiące) rozstrzygana jest indywidualnie.

Data i czytelny podpis Klienta ………………………………………………………………………………………………………………………..

