
 

 

 

 

REGULAMIN CENTRUM REGIMENT FITNESS 

 

Niniejszy dokument zwany Regulaminem CENTRUM REGIMENT FITNESSjest regulaminem w rozumieniu art. 384 
Kodeksu Cywilnego i określa prawa oraz obowiązkiosób korzystających z usług świadczonych w CENTRUM 
REGIMENT FITNESS. 

I. DEFINICJE  
 

1) CENTRUM REGIMENT FITNESS– obiekt rekreacyjnosportowy , w którym znajdują się  powiązane ze 
sobą podmioty ściśle współpracujące jak i obiekty niezbędne do wykonywania aktywności rekreacyjno-
sportowej: korty Squash , Hala sportowa, Siłownia Shape, Milon 36 minut, Sauna, Studio Tańca i Ruchu 
Euforia, Gabinet fizjoterapii 

2) OSOBA ZARZĄDZAJĄCA- osoba zarządzająca obiektem w imieniu najemcy 
3) KLIENT– osoba fizyczna, będąca stroną Umowy lub osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych 

w CENTRUM REGIMENT FITNESS na podstawie: Wejścia Jednorazowego, Vouchera, akceptowanych 
przez Klub Kart Sportowych lub w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez OSOBĘ 
ZARZĄDZAJĄCĄ, oraz na podstawie karty klienta na wykupiona przez siebie usługę świadczoną w 
CENTRUM REGIMENT FITNESS. 

4) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-formularz osobowy, który wypełnia klient w celu nabycia usług 
oferowanych przez CENTRUM REGIMENT FITNESS. Dane zawarte w formularzu są niezbędne do 
rejestracji klienta  w systemie obsługi klienta jak i możliwości kontaktu z nim. 

5) KARTA KLIENTA- plastikowa karta wydawana klientowi po rejestracji, posiadająca indywidualny kod 
identyfikujący klienta. Karta przeznaczona jest do nabywania usług CENTRUM REGIMENT FITNESS po 
wcześniejszym opłaceniu ich lub gromadzenia środków pieniężnych do wykorzystania na usługi, 
towary w CENTRUM REGIMENT FITNESS. 

6) REGULAMIN– niniejszy regulamin, któryokreśla prawa i obowiązkiosóbkorzystających z usług 
świadczonych w CENTRUM REGIMENT FITNESS, zarówno jako strona Umowy, Wejścia Jednorazowego, 
Vouchera, akceptowanych przez Klub Kart Sportowych lub w ramach akcji promocyjnych 
organizowanych przez OSOBĘ ZARZĄDZAJĄCĄ, oraz na podstawie karty klienta na wykupiona przez 
siebie usługę świadczoną w CENTRUM REGIMENT FITNESS. 

7) CENNIK-aktualna oferta świadczonych w CENTRUM REGIMENT FITNESS usług oraz oferowanych 
towarów ze wskazaniem jednostkowej ceny, dostępna w CENTRUM REGIMENT FITNESS oraz na stronie 
internetowej www.regimentfitness.pl 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. CENTRUM REGIMENT FITNESS- to obiekt rekreacyjno-sportowy , w którym znajdują się  powiązane ze 
sobą podmioty ściśle współpracujące jak i obiekty niezbędne do wykonywania aktywności rekreacyjno-
sportowej:  

 Korty Squash 
 Hala sportowa 
 Siłownia Shape 

 

 



 

 

 

 Milon 36 minut 
 Sauna 
 Studio Tańca i Ruchu Euforia 
 Gabinet fizjoterapii 

2. Każda osoba przebywająca na terenie CENTRUM REGIMENT FITNESS,ul. Artyleryjska 1, 62-200 
Gniezno, zobowiązujesię do stosowania w pełni postanowień niniejszego dokumentu.  

3. Właścicielem CENTRUM REGIMENT FITNESS jest: 
REGIMENT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
KRS 0000878572, NIP  7842524575 ,REGON 387948696  

4. Najemcą CENTRUM REGIMENT FITNESS jest: 
REGIMENT FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS 0000881348, NIP 
7842524753, REGON 388044577  

5. Osobą zarządzającaCENTRUM REGIMENT FITNESSjest: 
JOANNA SZYMCZAK- IMBIEROWICZ  

6. Dane kontaktowe dla klientów:  
CENTRUM REGIMENT FITNESS 
Adres: ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno 
Adres e-mail: shape@regiment.com.pl, fitness@regiment.com.pl 
Tel.602 666 201  

7. Regulamin obowiązujeod chwili jego ogłoszenia,oraz zamieszczenie pełnej jego treści w recepcji 
CENTRUM REGIMENT FITNESS oraz na stronie www.regimentfitness.pl.  
Każdorazowa zmiana Regulaminuogłoszona zostanie na stronie www.regimentfitness.pl oraz w 
recepcji CENTRUM REGIMENT FITNESS.  
 

III. ZASADY OGÓLNE  
 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej regulaminem jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu 
cywilnego i określa prawa oraz obowiązkiklientów w zakresie korzystania z usług CENTRUM REGIMENT 
FITNESS 

2. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz innymi 
regulaminami obowiązującymi na terenie CENTRUM REGIMENT FITNESS. Zobowiązuje się również do 
złożeniaosobiście podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującymi regulaminami i 
akceptacją ich na dokumencie „Karta Klienta”. Obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego 
przestrzegania dotyczy takżeosóbprzebywających na terenie centrum, a nie będących jego klientami.  

3. CENTRUM REGIMENT FITNESS świadczy usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń sportowych 
umożliwiającychgrę w koszykówkę, squash, siatkówkę, badmintona, grę w piłkę nożną, tenisa 
ziemnego, oraz innych sportówogólnorozwojowych oraz aktynościrekreacyjno -sportowych, 
któremożnaprzeprowadzić w wynajętych pomieszczeniach. Udostępnia również klientom siłowni 
sprzęt siłowy do treningów jak i system Milon 36 minut, oraz saunę. 

4. Z usług CENTRUM REGIMENT FITNESS mogą korzystać wszystkie osoby bez przeciwskazań 
zdrowotnych do aktywności rekreacyjno- sportowych zwani dalej klientami CENTRUM REGIMENT 
FITNESS, jako osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane na zasadach określonych w regulaminie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5. Rezerwacja oraz zakup Karty Klienta CENTRUM REGIMENT FITNESS, możeodbyć się drogą 
elektroniczną na portalu internetowym pod adresem www.regimentfitness.pl, będącym pla ormą 
komunikacji pomiędzyCENTRUM REGIMENT FITNESS, a Klientami Centrum i podmiotami trzecimi na 
zasadach określonych w Regulaminie. Zakup następuje zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym 
cenniku. Możnarównież dokonać zakupu Karty Klienta i rezerwacji bezpośrednio w CENTRUM 
REGIMENT FITNESSmieszczącymsię: ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno, zgodnie ze stawkami 
określonymi w aktualnym cenniku CENTRUM REGIMENT FITNESS. 

6. W przypadku dokonania zakupu Karty Klienta CENTRUM REGIMENT FITNESS drogą elektroniczną Klient 
ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu. Informacje o sposobie i trybie 
odstąpieniaznajdują się na stronie internetowej CENTRUM REGIMENT FITNESSwww.regimentfitness.pl 

7. Na terenie CENTRUM REGIMENT FITNESS obowiązujebezwzględny zakaz handlu towarami i usługami, 
akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek.  

8. W CENTRUM REGIMENT FITNESS obowiązujebezwzględny zakaz filmowania i fotografowania 
wnętrzCENTRUM REGIMENT FITNESS w celach komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody 
CENTRUM REGIMENT FITNESS.  

9. Podstawą rozliczenia za korzystanie z usług CENTRUM REGIMENT FITNESS jest obowiązujący cennik. 
Cennik dostępny jest w recepcji CENTRUM REGIMENT FITNESS oraz na stronie internetowej 
www.regimentfitness.pl.  

10. Na terenie CENTRUM REGIMENT FITNESS obowiązuje bezwzględny zakaz stwarzania zagrożeń 
narażających siebie(klient) i innych na utratę zdrowia, utratę życia lub powodujących stały uszczerbek 
na zdrowiu. Obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia mienia, oraz działania na szkodę CENTRUM 
REGIMENT FITNESS. 

11. Na terenie całego CENTRUM REGIMENT FITNESS i jego pomieszczeniach obowiązujebezwzględne 
przestrzeganie przepisów BHP i P. POŻ.  

12. CENTRUM REGIMENT FITNESS ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie oferowanych usług. 
Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu 
cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.).  

13. Reklamacje możnaskładać:  

 drogą elektroniczną na wskazany w regulaminie adres  
 w formie pisemnej na adres CENTRUM REGIMENT FITNESS wskazany w regulaminie,  
 bezpośrednio u pracownika recepcji CENTRUM REGIMENT FITNESS.  

14. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty złożeniareklamacji.Odpowiedź na 
reklamację zostanie przesłana Klientowi na adres poczty elektronicznej (w przypadku złożenia 
reklamacji w tej formie) lub w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku 
uzasadnionej reklamacji, Klientowi przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
IV. ZAKRES KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CENTRUM REKREACYJNO- 

SPORTOWEGO SQUASH GNIEZNO REGIMENT  
 

1. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz 
całego wnętrza, mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, mogą 
zostać opublikowane na stronie internetowej CENTRUM REGIMENT FITNESS lub innych portalach 
społecznościowychCENTRUM REGIMENT FITNESS. Przed opublikowaniem nagrania CENTRUM 
REGIMENT FITNESSzwrócisię do klienta CENTRUM REGIMENT FITNESS o wrażenie zgody na publikacje, 
jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgoda taka jest wymagana. 

2. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS przyjmuje do wiadomości, że w budynkach CENTRUM REGIMENT 
FITNESS zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez CENTRUM 
REGIMENT FITNESS. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych 
CENTRUM REGIMENT FITNESS (w tym ustalenia świadczenia pracy przez wszystkich 
pracownikówCENTRUM REGIMENT FITNESS, utrwalenia okolicznościkradzieży lub też wypadku). Zapisy 
systemu monitoringu przekazywane są tylko i wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (takim 
jak np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych 
strefach CENTRUM REGIMENT FITNESS, posiada administrator systemu monitoringu, najemcy oraz 
osoba zarządzającaCENTRUM REGIMENT FITNESS.  

3. Dostęp do zapisów monitoringu w szatniach posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu ze 
względówbezpieczeństwaklientów Centrum. Osoba nagrywana ma prawo zapoznać się z zapisami 
monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie do CENTRUM 
REGIMENT FITNESS na piśmie. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni 
od zgłoszenia takiego żądania w sposób, któryuniemożliwia identyfikację innych osób, których 
wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.  

4. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń CENTRUM REGIMENT FITNESS przez klientówbędących 
pod wpływem alkoholu, środkówmających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, 
narkotyków, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środkówuspokajających.  

5. Klienci CENTRUM REGIMENT FITNESS ,których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa 
na ich zdolności fizyczne lub umysłowe powinni uczestniczyć w zajęciach czy wykonywać 
ćwiczeniawyłącznie wtedy, gdy nie ma przeciwskazań zdrowotnych. Osoby te powinny we własnym 
zakresie, przed przystąpieniem do udziału w zajęciach, czy wykonywania ćwiczeń skonsultować się z 
lekarzem specjalistą i ustalić, w jakim zakresie możekorzystać z usług CENTRUM REGIMENT FITNESS.  

6. Klienci CENTRUM REGIMENT FITNESS cierpiący na jakiekolwiek schorzenia, czy też choroby serca, 
niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży, powinni przed skorzystaniem z usług CENTRUM 
REGIMENT FITNESS skonsultować się z lekarzem.  

7. Jeżeli Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS nie ma pewności, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie 
korzystać z urządzeń – ma obowiązekuzyskać wszelkich niezbędnychwskazówek trenera lub też 
personelu CENTRUM REGIMENT FITNESS Podczas korzystania z usług i urządzeń Klienci zobowiązanisą 
do przestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówektrenerów i 
personelu Centrum ze względówbezpieczeństwa.  

8. Jeśli Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS ma jakiekolwiek wątpliwości, co do sprawnościsprzętu, czy 
też urządzeń stanowiącychwyposażenieCENTRUM REGIMENT FITNESS, ma obowiązek niezwłocznie 
powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz powiadomić trenera lub personel CENTRUM 
REGIMENT FITNESS o uszkodzeniu.  

9. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS ma obowiązekdostosować wszystkie wykonywane ćwiczenia do 
swojego stanu zdrowia oraz stopnia swojej sprawności.  

 

 



 

 

 

10. CENTRUM REGIMENT FITNESS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone 
Klientowi CENTRUM REGIMENT FITNESS przez innego Klienta lub jakąkolwiekosobę trzeciąw sytuacji, 
gdy do powstania szkody doszło wyłączniew skutek działania lub zaniechania innego klienta lub osoby 
trzeciej, jeżelidziałań́ tych lub zaniechań́ nie można było przewidzieć ́ani uniknąć.́ 

11. CENTRUM REGIMENT FITNESS, nie odpowiada za szkody powstałe: 
a. wyłącznie wskutek naruszenia przez klienta CENTRUM REGIMENT FITNESS regulaminu 
b. wyłącznie z innych przyczyn leżących po stronie klienta 
c. wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą CENTRUM REGIMENT FITNESS nie ponosi 
odpowiedzialności,jeżelizdarzeń tych nie można było przewidzieć́ ani ich uniknąć.́  

12. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracownika 
CENTRUM REGIMENT FITNESS lub trenera o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno 
własnych, jak i innych klientówCENTRUM REGIMENT FITNESS.  

V. DANE OSOBOWE  
 

1. Administratorem danych osobowych klientówCENTRUM REGIMENT FITNESS jest: 
REGIMENT FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
KRS 0000881348, NIP 7842524753, REGON 388044577  
z siedzibą :ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno 

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

3. Dane osobowe klientówCENTRUM REGIMENT FITNESSsą przetwarzane w celu zawierania umów oraz 
realizacji usług oferowanych przez CENTRUM REGIMENT FITNESS, a także w celach marketingowych, 
informowania klientów o promocjach, nowych ofertach oraz do badań opinii publicznej.  

4. Każdy klient CENTRUM REGIMENT FITNESS ma prawo żądaćwglądu w swoje dane osobowe oraz prawo 
żądaćich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wnieść sprzeciw w przypadkach przewidzianych 
prawem.  

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej pla ormie udostępnionej 
przez CENTRUM REGIMENT FITNESS, pod adresem www.regimentfitness.pl oraz zawarciem innych 
umów.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przy podpisywaniu dokumentówwręczonych przez 
pracownika CENTRUM REGIMENT FITNESS klient otrzyma do podpisania oświadczenie o wyrażeniu 
zgoda na wykorzystanie danych osobowych przez CENTRUM REGIMENT FITNESS do w/w celów. Jeżeli 
klient zapisuje się do CENTRUM REGIMENT FITNESS za pośrednictwem pla ormy 
www.regimentfitness.pl, zostanie poproszony o zaakceptowanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
wykorzystywanie danych osobowych do w/w celów.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VI. ZASADY ZACHOWANIA W CENTRUM REGIMENT FITNESS 

1. Klienci Centrum zobowiązanisą, by na terenie CENTRUM REGIMENT FITNESSzachować ́pełną kulturę ̨
osobistą do pozostałych Klientów,Pracowników jak osób przebywających w CENTRUM REGIMENT 
FITNESS oraz do poszanowania ogólnieprzyjętych norm uprzejmego zachowania. Klienci zobowiązanisą 
do zachowywania się w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym klientom. 
Używaniewulgaryzmów czy też obraźliwegojęzyka, jest niedozwolone w całym CENTRUM REGIMENT 
FITNESS jak i na terenie znajdującym się przy CENTRUM REGIMENT FITNESS . Niezastosowanie się do 
tej zasady, możedoprowadzić do wyproszenia klienta Centrum REGIMENT przez personel lub zgłoszenie 
nie stosownego zachowania odpowiednim służbą bezpieczeństwa publicznego.  

2. CENTRUM REGIMENT FITNESSzobowiązanisą by zapoznać się, przed rozpoczęciemzajęć, z zasadami 
dotyczącymiużytkowania i korzystania ze sprzętu jaki znajduje się na całym obszarze CENTRUM 
REGIMENT FITNESS. Stosować się do zasad użytkowaniaposzczególnychpomieszczeń oraz 
znajdującychsię w nich urządzeń i przyrządów.  

3. Klienci CENTRUM REGIMENT FITNESSzobowiązanisą do przestrzegania zasad higieny oraz 
zachowanieczystościurządzeń i wyposażeniaCENTRUM REGIMENT FITNESStak by zapewnić higienę i 
komfort innym klientom.  

4. Klienci CENTRUM REGIMENT FITNESSw trakcie wykonywania ćwiczeń sportowych, są zobowiązani do 
posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego, dostosowanego do rodzaju wykonywanych 
ćwiczeń. Obowiązujeużywanie obuwia sportowego z odpowiednią podeszwą tak by nie pozostawiały 
żadnychśladów na parkiecie i wykładzinie.  

5. W CENTRUM REGIMENT FITNESSzabrania się używaniaemblematów, szczególnie na odzieży lub innych 
częściach garderoby, polskich klubów sportowych by uniknąć jakichkolwiek konfrontacji pomiędzy 
klientami.  

6. Po zakończeniućwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych klient CENTRUM REGIMENT 
FITNESSma obowiązekodłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć, oraz zdezynfekować 
płynami do dezynfekcji powierzchni i sprzętu sportowego. 

7. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu będącego własnością 
CENTRUM REGIMENT FITNESS oraz będących własnością klienta, w szczególności takich jak rakieta do 
squasha, ciężkiegosprzętu, urządzeń będących wyposażeniem siłowni itd.  

8. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie sterydów, środkówodurzających i narkotyków 
jest surowo zabronione i będzie skutkowało usunięciem z CENTRUM REGIMENT FITNESSwraz z 
całkowitym zakazem ponownego wejścia.  

9. Na terenie CENTRUM REGIMENT FITNESSobowiązuje zakaz wnoszenie alkoholu, środkówodurzających i 
narkotyków oraz środków psychotropowych lub innych.  

10. Zabronione jest wnoszenie ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych. Obowiązuje 
zakaz przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla użytkowników.  

11. Na terenie CENTRUM REGIMENT FITNESSzabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także 
prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie bez zgody najemcy CENTRUM REGIMENT FITNESS.  

12. Zabrania się używania, bez zgody najemcyCENTRUM REGIMENT FITNESS, jakichkolwiek urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.  

13. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej, przez klienta CENTRUM REGIMENT FITNESSlub 
naruszanie zakazówobowiązujących klienta, upoważniaCENTRUM REGIMENT FITNESSdo rozwiązania 
wszelkich umówłączących klienta z CENTRUM REGIMENT FITNESS, których przedmiotem jest 
świadczenie usług opisanych w regulaminie.  

 

 

 



 

 

14. Obowiązujerównież zakaz wjazdu do CENTRUM REGIMENT FITNESSi poruszania się pojazdami takimi 
jak rolki, rower, deska, po powierzchniach do tego nie przeznaczonych. Obowiązujetakże zakaz 
wprowadzania zwierząt na cały jego obszarze.  

VII. KORZYSTANIE Z USŁUG CENTRUM REGIMENT FITNESS PRZEZ OSOBY NIELETNIE  

1. Z usług CENTRUM REGIMENT FITNESS, mają prawo korzystać osoby nieletnie tylko i wyłącznie za 
pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego nieletniego.  

2. Zgodę na korzystanie z usług oraz z urządzeń CENTRUM REGIMENT FITNESSprzez osoby nieletnie, 
podpisuje przedstawiciel ustawowy, osobiście przy recepcji CENTRUM REGIMENT FITNESS, 
potwierdzającrównocześnie wiek nieletniego. Pierwsza wizyta musi odbyć się z rodzicem, opiekunem 
czy też osobą dorosłą.  

3. Rodzice czy opiekunowie zobowiązanisą do ciągłego kontrolowania nieletnich, dbając tym samym o 
bezpieczeństwo.Dzieci w wieku poniżej 16 roku życiamogą korzystać z usług CENTRUM REGIMENT 
FITNESStylko i wyłącznie w obecności rodzica, opiekuna, trenera czy też innej osoby dorosłej, za zgodą 
i wiedzą rodzica lub opiekuna prawnego. 

4. Osoby nieletnie będące klientem CENTRUM REGIMENT FITNESS, jaki i dzieci korzystające z niego pod 
opieka opiekunów, zobowiązanesą do przestrzegania wszystkich regulaminów i zasad dotyczących 
pełnoletnich CzłonkówCENTRUM REGIMENT FITNESS. Z ich treścią zaznajamia je rodzic lub opiekun.  

VIII. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW  
1. W CENTRUM REGIMENT FITNESS, przy recepcji, każdy klient otrzymuje Kartę klienta będącą również 

kartą umożliwiającą korzystanie z szafki w szatni, karta ta posiada chip do osobiśce wybranej przez 
klienta sza i na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których nie będzie korzystał podczas 
zajęć, klient zobowiązany jest upewnićsię, czy sza a została prawidłowo zamknięta.  

2. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS ma prawo pozostawić w szafce odzież wierzchnią oraz inne 
podobne przedmioty codziennego użytku, którychkonieczność pozostawienia w szafce wynika ze 
specyfikacji usług świadczonych przez CENTRUM REGIMENT FITNESS jak również uprawianych 
dyscyplin.  

3. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS odpowiada za dopilnowanie tego, by przydzielona mu sza a, w 
której przechowuje swoje rzeczy, została prawidłowo zamknięta. W przypadku gdy klient CENTRUM 
REGIMENT FITNESS ma wątpliwości co do sprawności zamka znajdującegosię w szafce, klient ma 
obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel CENTRUM REGIMENT FITNESS. 

4. Klient powinien niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usługopróżnić ze swoich rzeczy i zwolnić 
sza ę przed wyjściem z CENTRUM REGIMENT FITNESS. Sza i niezwolnione będą opróżniane przez 
pracowników codziennie po zamknięciuCENTRUM REGIMENT FITNESS, przy czym CENTRUM 
REGIMENT FITNESS nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.  

5. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESS powinien sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi przedmiotami 
znajdującymisię poza sza ą.  

6. W przypadku zagubienia karty klienta, uniemożliwiająć tym samym otworzenie szafki, osoba 
korzystająca z niej, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia pracownika o tym fakcie. 
Jednocześnie ustaje odpowiedzialność CENTRUM REGIMENT FITNESS za rzeczy pozostawione w szafce.  

7. W razie nieodnalezienia karty klienta do szafki klient CENTRUM REGIMENT FITNESS jest zobowiązany 
do pokrycia wszelkich kosztów wymiany zamka lub też zakupu nowej karty z chipem w kwocie 150 PLN 
( netto ).  

 
 


