SIŁA TKWI W RÓWNOWADZE

REGULAMIN KLUBU RÓWNOWAŻNIA
Słownik pojęć:
Umowa Członkowska jest zwana dalej Umową.
Osoba wskazana w sekcji “Dane osobowe” w Umowie jest zwana dalej Klubowiczem.
Równoważnia sp. z o.o., ul. Szkolna 1C, 62-023 Borówiec, NIP 777-327-35-31, prowadząca klub zwany
dalej klub Równoważnia

§1

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem“) określa warunki członkostwa i korzystania
z usług w klubie Równoważnia przez osobę podpisującą (zwaną dalej „Klubowiczem”) i stanowi
integralną część Umowy.
2. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z usług w klubie Równoważnia jest podpisanie przez
Klubowicza Umowy i Regulaminu.
3. Klub Równoważnia świadczy usługi w zakresie utrzymania dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, a
także rekreacji, fizjoterapii oraz zajęć z zakresu psychoedukacji.
4. Z usług klubu Równoważni mają prawo korzystać Klubowicze na zasadach określonych w Umowie
oraz Regulaminie.

§2
CZŁONKOSTWO W KLUBIE I GODZINY OTWARCIA
1. Klubowiczem klubu Równoważnia może zostać osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, klubowiczem klubu Równoważnia może zostać
osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia.
2. Dzieci do lat 16 mogą uczestniczyć w specjalnie zorganizowanych dla nich zajęciach prowadzonych
przez wykwalifikowanych i uprawnionych trenerów. Warunkiem uczestnictwa dzieci w tych
zajęciach jest obecność przedstawicieli ustawowych lub ich pisemna zgoda
3. Klubowicz klubu Równoważnia może korzystać z usług, o których mowa w § 1 ust. 3 w godzinach
otwarcia klubu (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00 i od 16:00 do 21.30, a w
soboty od 9:00 do 15:00), na zasadach zależnych od rodzaju członkostwa określonego w sekcji
“Szczegóły członkostwa” w Umowie.
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§3
ZASADY CZŁONKOSTWA I UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH:
1. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w obecności trenera zatrudnionego przez spółkę
Równoważnia sp. z o.o. z siedzibą w Borówcu, specjalizującego się w danej dziedzinie zajęć.
2. Na salę zajęć grupowych klubowicz może wejść tylko pod nadzorem trenera.
3. Klubowicz ma obowiązek zmiany obuwia w szatni. W przypadku niezastosowania się do obowiązku
i wejścia na sale ćwiczeń w niezmienionym obuwiu, trener ma prawo odmówić uczestnictwa w
zajęciach.
4. W przypadku wyboru przez Klubowicza pakietu wejść, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty
członkowskiej za cały pakiet najpoźniej w dniu skorzystania z pierwszych zajęć w ramach pakietu.
5. Klubowicz przy podpisaniu Umowy jest zobowiązany do uiszczenia jednorazowej i bezzwrotnej
opłaty w wysokości 40,00 pln, po uiszczeniu której zostaje wydana karta chipowa , która jest
przypisywana w recepcji Klubu do indywidualnego konta Klubowicza. Klubowicz wzamian
otrzymuje 1 wybrane zajęcia gratis.
6. Klub Równoważnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza zajęć bez podawania przyczyn
z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Klub ma obowiązek poinformować o zmianie dnia lub godziny zajęć osoby zapisane nie później niż
24h przed rozpoczęciem zajęć drogą mailową albo nie póżniej niż 3h przed rozpoczęciem zajęć
drogą telefoniczną .
8. Klubowicz oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz oświadcza o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
9. W przypadku wykupienia karnetu na zajęcia grupowe obowiązuje rejestrowanie wejść w recepcji
klubu na specjalnie do tego przystosowanym czytniku.
10. Trener ma prawo sprawdzić każdorazowo w recepcji klubu, czy Klubowicz zalogował się przy użyciu
karty. Położenie karty na czytniku i pozytywna weryfikacja osoby będącej w recepcji skutkuje
naliczeniem wejścia na dane zajęcia grupowe.
11. Karnet kupiony przez strone www.rownowazniaklub.pl na wszystkie inne zajęcia po za strefa
36minut nie podlega zwrotowi i może zostać jedynie zamrożony na czas dłuższej nieobecności
spwodowanej złym stanem zdrowia, potwierdzonym dokumentem od lekarza.
12. Istnieje możliwość zapisywania się na wybrane zajęcia w recepcji klubu Równoważnia, jak i przez
stronę www.rownowazniaklub.pl .
13. Zasady zapisywania się na zajęcia grupowe:
a) Klubowicz może zapisywać się na zajęcia grupowe z maksymalnie 1 tygodniowym
wyprzedzeniem
b) W ciągu jednego tygodnia Klubowicz może się zarejestrować maksymalnie na 3 zajęcia .
c) Po wyczerpaniu limitu osób zarejestrowanych na dane zajęcia (lista podstawowa), tworzy się
listę rezerwową z limitem 5 osób. Po zwolnieniu miejsca z listy podstawowej, pierwsza osoba
z listy rezerwowej otrzyma powiadomienie w formie sms, telefonicznej lub mailowej o
wpisaniu na listę podstawową.
d) Klubowicz zobowiązany jest informować Klub z wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 12 godzin
przed rozpoczęciem zajęć, o tym, że nie będzie uczestniczył w zajęciach w strefie klienta (online) lub telefonicznie/ mailowo.
e) Jeśli klubowicz zapisał się na zajęcia grupowe a nie przybył na nie, to w przypadku dwukrotnej
nieobecności i niepoinformowaniu obsługi, zgodnie z lit.d klub ma prawo pobrać opłatę, za
dane zajęcia
f) Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach chętnych i w razie zbyt małej grupy chętnych
zajęcia zostają odwołane, o czym Klub poinformuje za pomocą sms-a lub telefonicznie na co
najmniej 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
g) Karnet zakupiony przez Internet ma ważność 14 dni od zaksięgowania pieniędzy na koncie
klubu Równoważnia.Potwierdzenie zakupu w postaci faktury zostanie wysłane do klienta
droga mailową.
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§4
PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBOWICZÓW
Każdy Klubowicz klubu Równoważnia zobowiązany jest do:
1. Zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku strefy 36minut złożenia i podpisania oświadczenia, że jego stan zdrowia pozwala na
uczestnictwo w zajęciach oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług, jakie
świadczy klub Równoważnia.
3. Noszenia na terenie klubu Równoważnia zmiennego, krytego obuwia sportowego.
4. Stosowania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania
podczas korzystania z usług klubu Równoważnia.
5. Bezzwłocznego zwrotu wydanego przez recepcję klubu Równoważnia ręcznika i kluczyka do szafki
wydanego na czas pobytu w klubie.
6. Przed wejściem na teren sali ćwiczeń Klubowicz zobowiązany jest do przebrania się w strój
sportowy (odmienny od tego, w którym Klubowicz przyszedł do Klubu).
7. Przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach tylko na czas pobytu w klubie
Równoważnia
8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klubowicza na teren klubu, które nie
zostały umieszczone w zamkniętej na klucz szafce.Zniszczenie lub zagubienie kluczyka do szafki
zgłasza się w recepcji Klubu. Wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości
30 zł.
9. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do klubu Równoważnia w sposób
zgodny z ich przeznaczeniem.Klubowicz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
na terenie Klubu.
10. Opuszczenia terenu klubu Równoważnia po zakończeniu zajęć, w których Klubowicz uczestniczył,
najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
11. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych
pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do klubu Równoważnia, w szczególności instrukcji
przekazywanych przez instruktorów i trenerów.
12. Noszenia obuwia kąpielowego na gumowej antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich
jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.
13. Poinformowania obsługi oraz trenera klubu Równoważnia o ciąży, schorzeniach cukrzycowych,
niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach mogących wpływać na stan
zdrowia podczas pobytu Klubowicza w klubie Równoważni.
14. W przypadku ww. chorób do przedstawienia w recepcji klubu Równoważnia oświadczenia lekarza
zezwalającego Klubowiczowi na wykonywanie treningu (oświadczenie dołączone zostanie do
formularza osobowego).
15. W przypadku utraty lub zniszczenia karty wstępu, zawiadomienia klubu Równoważnia o tym fakcie
w terminie 7 dni od daty takiego zdarzenia. Wydanie nowej karty nastąpi za jednorazową opłatą
administracyjną w wysokości 50,00 zł.
16. Okazywania karty członkowskiej przy wejściu i wyjściu do/z klubu Równoważnia.
17. Klubowicz nie ma prawa korzystania z usług klubu Równoważnia, jeżeli pozostaje w opóźnieniu w
uiszczeniu opłaty, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy lub za inne płatności na rzecz klubu
Równoważnia, powstałe w związku z Umową.
18. Umowa nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
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§5
RODZAJE CZŁONKOSTWA W STREFIE 36 MINUT
1. Osoba zainteresowana Członkostwem zobowiązana jest do wypełnienia i podpisania umowy
członkowskiej i niniejszego Regulaminu.
2. Umowa może zostać zawarta na czas określony lub bezterminowy w zależności od rodzaju
wybranego członkostwa, które jest określone w sekcji “Szczegóły członkostwa” w Umowie.
3. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju umowy i cennika obowiązującego w dniu zawierania
umowy członkowskiej.
4. Wszystkie umowy dotyczące strefy 36minut upoważniają do korzystania z treningów w systemie
milon w klubie Równoważnia w godzinach jego otwarcia oraz okazjonalnego (nie częściej jednak
niż 2 razy w miesiącu ) trenowania w wybranym klubie sieci 36minut po uprzednim
poinformowaniu o tym klubu macierzystego, w którym umowa została podpisana.
5. Każdy trening wprowadzający w strefie 36minut prowadzi lub koordynuje trener do tego
wyznaczony – przeszkolony fizjoterapeuta, zatrudniony przez spółkę Równoważnia sp. z o.o.
z siedzibą w Borówcu.
6. W przypadku zajęć grupowych istnieje możliwość wykupienia pakietów wejść. Dokładna ilość wejść
w ramach jednego pakietu zostaje określona w sekcji ,, szczegóły członkostwa“ wraz z określeniem
maksymalnego czasu na wykorzystanie pakietu. Potwierdzenie wykupienia pakietu wejść
dokonane zostaje na karcie chipowej.
7. Karnety strefy 36minut oraz zajęć grupowych mogą się łączyć i nakładać.

§6
OPŁATY
1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju członkostwa i jest określona w sekcji “Szczegóły
członkostwa” w Umowie.
2. Cennik z zakresem usług ustalany jest przez klub Równoważnia i może zostać zmieniony w każdym
czasie. Zmiana cennika po zawarciu Umowy nie upoważnia klubu Równoważnia do żądania
uiszczenia opłaty w wyższej wysokości.
3. Klub Równoważnia w przypadku umowy dotyczącej strefy 36minut pobiera jednorazową opłatę
członkowską związaną z wydaniem karty klubowej, dostępem do systemu miloncare i treningiem
wprowadzającym. Wysokość opłaty jest określana w sekcji “Szczegóły członkostwa” w Umowie.
4. W przypadku umowy dotyczącej strefy 36 minut oraz zajęć grupowych obowiązuje jednorazowa
płatność za kartę (chipową) klubową w wysokości 40,00 pln, o której mowa w §3 ust. 5.
5. Klub Równowaznia może wprowadzać akcje promocyjne, którymi może obejmować aktualnych i
przyszłych klubowiczów na zasadach dobrowolnego, nieobowiązkowego uczestnictwa.
6. Członkostwo w Równoważni rozpoczyna się i kończy z dniem określonym w Umowie.
7. Płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem bankowym na następujący
numer konta: 41 1020 4027 0000 1902 1391 0312 lub w inny sposób określony w umowie.

§7
PŁATNOŚĆ ELEKTORNICZNA PRZEZ STRONĘ WWW
1. Klubowicz ma możliwość opłacenia swojej umowy za pośrednictwem serwisu płatności internetowych
Przelewy24.pl. Serwis umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub bankomatowej lub
szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, Klubowicz zostaje
automatycznie przekierowany do systemu Przelewy24.pl.
2. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować
się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność
3. Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL,
gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
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§8
ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB RÓWNOWAŻNIA
1. Członkostwo może zostać rozwiązane przez klub Równoważnia w trybie natychmiastowym
z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania,
wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
2. Członkostwo w strefie 36 minut może zostać wypowiedziane przez klub Równoważnia z
zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Klubowicz pozostaje w opóźnieniu
z płatnością co najmniej jednej opłaty członkowskiej.
3. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 Klub zwraca Klubowiczowi uiszczoną przez niego i
niewykorzystaną opłatę członkowską.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Klubowicz jest zobowiązany do uiszczenia kary umownej w
wysokości 500 zł.
§9
ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUBOWICZA
1. Klubowicz klubu Równoważnia może rozwiązać umowę zawartą na czas określony lub
bezterminową z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca.
2. Wypowiedzenie dla swej skuteczności powinno zostać dokonane w formie pisemnej i wysłane na
adres klubu Równoważnia listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub złożone
pisemnie w recepcji klubu Równoważnia.
3. Wypowiedzenie umowy bezterminowej może nastąpić najwcześniej w drugim miesiącu trwania
umowy zgodnie z ust. 1
4. Wypowiedzenie umowy zawartej na okres 3-mcy może nastąpić najwcześniej w drugim miesiącu
–trwania umowy zgodnie z punktem pierwszym części ,,Rozwiązanie umowy przez klubowicza“
5. W przypadku złożenia wypowiedzenia Klubowicz ma obowiązek uiszczania opłaty członkowskiej do
dnia rozwiązania umowy.
6. W przypadku zajęć grupowych wykupiona ilość wejść przysługuje w okresie czasu ustalonym w
sekcji ,,szczegóły członkostwa“. Niewykorzystanie wykupionych wejść w wyznaczonym terminie,
skutkuje ich przepadnięciem bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty członkowskiej.

§ 10
CESJA UMOWY W STREFIE 36 MINUT
1. Klubowicz może przenieść prawa prawa i obowiązki wynikające z Umowy oraz Regulaminu na inną
osobę za pisemną zgodą Klubu .
2. Cesja może zostać zrobiona tylko w przypadku, kiedy Klubowicz w dniu podpisania cesji nie
pozostaje w opóźnieniu opłatą za żaden okres rozliczeniowy lub za inne płatności na rzecz klubu
Równoważnia, powstałe w związku z Umową.
3. Zawarcie Umowy Cesji, opłacenie wszelkich wymagalnych do dnia cesji płatności zwalnia
Klubowicza z obowiązku uiszczania pozostałych niewymagalnych opłat określonych w Umowie
oraz zwalnia klub ze zwrotu nadpłaty z niewykorzystanego okresu trwania Umowy.
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§ 11
ZAWIESZENIE STATUSU KLUBOWICZA
1. Klubowicz może w okresie trwania członkostwa zawiesić jednorazowo umowę bez podania
przyczyny na okres jednego miesiąca w przypadku umowy bezterminowej i umów dłuższych niż 3
miesiące, a w przypadku umów zawieranych na czas 3 miesięcy na okres 2 tygodni, jeśli powiadomi
o tym fakcie klub przynajmniej 24h przed swoją planowaną nieobecnością. W takim przypadku
okres, na jaki zostanie zawarta umowa członkowska, ulega wydłużeniu o okres zawieszenia. Nie
zwalnia to jednak Klubowicza z regulowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy.
2. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przebytej chorobie Klubowiczowi zostanie wydłużony
okres trwania umowy. Nie zwalnia to jednak Klubowicza z regulowania zobowiązań wynikających z
Umowy.
3. Zawieszenie dotyczy strefy 36minut.

§ 12
INNE POSTANOWIENIA
1. Klub Równoważnia ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu, w celu
przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań.
2. Godziny otwarcia obiektów klubu Równoważnia mogą ulegać zmianom, o których Klub
poinformuje Klubowiczów w miarę możliwości z wyprzedzeniem.
3. Klub Równoważnia zapewnia Klubowiczom opiekę i poradę fizjoterapeutów w dniach i godzinach
określonych w Umowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania
ćwiczeń fizycznych Klubowicz Klubu Równoważnia przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń
fizycznych powinien zasięgnąć niezależnej porady u trenera Równoważni, bądź skorzystać z
treningu wprowadzającego w klubie Równoważnia po dostarczeniu wcześniej oświadczenia na
piśmie o korzystaniu z obiektu na własną odpowiedzialność.
5. Na terenie całego obiektu klubu Równoważnia całkowicie zabronione jest palenie papierosów/epapierosów i spożywanie alkoholu oraz środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm
komórkowy, środków uspokajających. Klubowicz ma obowiązek informowania Klubu o zażywaniu
leków, które mieć wpływ na przebieg treningu(jak antyhistaminowe, betablokery,itp.)
6. Użyczanie karty milon innemu Klubowiczowi klubu Równoważnia oraz osobie trzeciej jest
zabronione.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klubowicza poza
8. Klub jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych,
w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków, o czym każdorazowo ma
obowiązek uprzedzić Członka i uzyskać jego zgodę.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
10. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy będą rozpatrywane
przez właściwe sądy powszechne.
11. Korespondencja wysłana przez strony Umowy listem poleconym na adresy podane w Umowie
będzie uważana za dostarczoną.
12. Dane osobowe Członków Klubu będą przetwarzane i wykorzystywane przez Klub wyłącznie w celach
związanych z realizacją zawartych z Klubem umów. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie
Klubu, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej
bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.
13. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, do której klub ustosunkuje się w ciągu 14 dni roboczych.
14. Klubowicze zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania,
oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów
telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane adresy, a niepodjęte w terminie lub
zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich
odbioru.
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UMOWA CZŁONKOWSKA

Umowa członkostwa (zwana dalej Umową) pomiędzy osobą wskazaną w sekcji “Dane osobowe”
(zwaną dalej Klubowiczem) a firmą Równoważnia sp. z o.o., ul. Szkolna 1c 62-023 Borówiec, NIP 777327-35-31, prowadzącą klub Równoważnia, przy ul. Szkolnej 1c, zwaną dalej klubem Równoważnia
zawarta w dniu jej podpisania.
DANE OSOBOWE KLUBOWICZA
Imię i Nazwisko:
Data Urodzenia:
PESEL:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
Adres:

DANE KONTAKTOWE KLUBOWICZA
Telefon:
e-mail:

SZCZEGÓŁY CZŁONKOSTWA
Członkostwo ważne od dnia:
Członkostwo ważne do dnia:
Rodzaj członkostwa i cena:
Jednorazowe opłaty klubowe:
Harmonogram opłat:
Łączna ilość rat do zapłacenia:
Ilość wejść na zajęcia grupowe:
Suma wszystkich opłat:
Uwagi:

Szczegółowe warunki członkostwa zawiera poniższy Regulamin klubu Równoważnia i stanowi
integralną część zawieranej Umowy.
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⏮ Oświadczam, że prze podpisaniem niniejszej Umowy zapoznałem/am się z zasadami treningu na
systemie milon oraz z regulaminem Równoważni i akceptuję jego postanowienia i treść.

⏮ Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych do treningów na
systemie milon w klubie Równoważnia. Mój stan zdrowia w pełni umożliwia mi udział w treningach.

⏮ Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez klub Równoważnia w
celu obsługi treningów na systemie Milon Care i Efitness (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.))

⏮ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez klub Równoważnia drogą elektroniczną informacji o statystykach z
przeprowadzonych treningów, akcjach promocyjnych, wydarzeniach w klubie Równoważnia oraz
informacji systemowych (terminy spotkań, przypomnienie o płatnościach) zgodnie z ustawą z dnia
18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.)

Data i podpis klub Równoważnia

.................………………………………….....

Data i podpis Klubowicza

..........................................................
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