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Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych;
Użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P-poż na terenie Klubu;
Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę, Klient będzie
odpowiadał prawnie lub finansowo;
Na terenie Klubu zabrania się używania słów wulgarnych oraz hałaśliwego zachowywania się;
Osoby nieletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego;
Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć
wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych
przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, co będzie
w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt dyrekcji klubu, wówczas klub
zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie;
Osoby biorące udział w zajęciach 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 powinny skonsultować się z lekarzem sportowym oraz
dostarczyć informację dot. przeciwwskazań do Recepcji;
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych lub
ciąży - należy poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem ćwiczeń;
Na teren Klubu wchodzimy tylko w obuwiu czystym, zmienionym;
Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika oraz przed każdym ćwiczeniem rozścielenie
go na tapicerkę siedziska sprzętu;
Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami prowadzącego, w sposób bezpieczny, z
zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi i poszanowaniem sprzętu;
Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych
ćwiczeniach;
Rezygnacja czy nie uczęszczanie do Klubu w trakcie trwania karnetu, nie skutkuje zwrotem opłaty;
Karnet OPEN upoważnia do korzystania ze wszystkich zajęć zorganizowanych (zgodnie z harmonogramem)
oraz siłowni, sauny bez ograniczeń;
Karnet SIŁOWNIA upoważnia do korzystania z siłowni i sauny bez ograniczeń czasowych;
Karnety poranne ważne są codziennie do godz. 14:00;
Klub zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym, co nie skutkuje przedłużeniem
ważności karnetu;
Karnet wystawiony na dany okres (od-do) musi być wykorzystany w określonych ramach czasowych. Nie
ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta);
Klienci są zobowiązani do okazywania swojej Karty przed każdym wejściem do Klubu lub wykupić wejście
jednorazowe;
Klub ma prawo nie wpuścić danego Klienta, jeżeli nie pokaże aktualnego, ważnego karnetu;
Przy założeniu Karty czy wykupieniu wejścia jednorazowego, Klient ma obowiązek okazania dokumentu
tożsamości do wglądu Recepcji;
Wydanie Karty dla Klienta jest w cenie 10 zł doliczane przy zakupie pierwszego karnetu. Za zgubienie
Karty, Klient powinien poinformować Recepcję i uiścić opłatę za nową kartę w wysokości 10 zł;
Karta ma charakter imienny i nie może być udostępniona innym osobom;
Klub zastrzega sobie prawo do wykonania zdjęcia identyfikującego Klienta lub prosić o dokument
potwierdzający tożsamość;
Zbędną odzież wierzchnią oraz torbę należy pozostawić w szatni, szafki zamykane są na własne kłódki;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni;
Pozostawienie zamkniętej szafki na noc (po godzinach pracy klubu), bez uprzedzenia Recepcji, będzie
skutkowało zniszczeniem kłódki klienta i opróżnieniem zajętej szafki;
Korzystający z pomieszczeń Klubu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości;
Zasady korzystania z Sauny określa oddzielny regulamin korzystania z Sauny Fabryki Sportu;
Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z
usług Klubu;
Wykupienie karnetu lub wejścia jednorazowego jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu;

