
 
REGULAMIN  

korzystania z Fitness Clubu 
 
 
 

§ 1  
1. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fitness Clubu, zwanego w dalszej części regulaminem klubu,  

działającego w strukturach  Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Legionów  4, 26-900 Kozienice. 
2. Warunkiem skorzystania z usług klubu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 

 
                                                                                           § 2 

1.  Z usług Fitness Clubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. 
2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może korzystać z usług klubu za pisemną zgodą rodziców  

lub opiekunów prawnych. 
3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 16 lat mogą korzystać z usług klubu tylko pod opieką rodziców 

lub opiekunów prawnych. 
 
                                                                                          § 3 

1. Osoby korzystające z usług klubu oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych  
do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. 

2. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem  
i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań. 

3. Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia klienta wywołanego nadmiernymi 
obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci są zobowiązani do dostosowania intensywności ćwiczeń do swojego 
stanu zdrowia i kondycji fizycznej. 

4. Osoby ćwiczące mają obowiązek dostosowania się do zaleceń i nakazów instruktora.  
 
                                                                                    § 4 
1. Korzystający z usług klubu zobowiązani są do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu  

zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
2. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony a niewykorzystany karnet. Niewykorzystane treningi nie stanowią 

podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia karnetu. 
 
                                                                                    § 5 
1. W klubie obowiązuje sportowy strój, ręcznik oraz sportowe obuwie zmienne. Wskazane jest również  

posiadanie rękawiczek ochronnych podczas ćwiczeń siłowych. 
2. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów oraz spożywania alkoholu. Zakaz 

ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków  
odurzających. 

3. Po każdym ćwiczeniu należy uporządkować po sobie miejsce ćwiczeń oraz dbać o jego czystość. 
 
                                                                             § 6 

1. Każdy uczestnik powinien na czas treningu zamykać swoje ubranie w szafce. 
2. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie klubu, Fitness Club 

nie ponosi odpowiedzialności.  
3. Ze względów bezpieczeństwa ćwiczenia w Fitness Clubie odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem sprzętu 

należącego do klubu. 
4. Za dewastacje rzeczy należących do klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient  
    odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.  
5. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik klubu. 

 
                                                                       § 7 
 

1. Wszyscy przebywający na terenie klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów  bhp i ppoż. 
 2. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z klubu  

zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 15 PLN. 
 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                              Dyrektor KCRiS 


