
 
REGULAMIN STUDIA PERFEKT FIT 

 
 

1. Członkiem Studia Perfekt Fit (zwanego dalej studiem) może zostać osoba, która ukończyła 18 lat. Za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych członkiem studia może 
zostać również osoba, która ukończyła 16 lat. 
2. Dokumentem potwierdzającym członkostwo w studiu jest wyłącznie ważny, imienny, opłacony, aktywny karnet/pakiet upoważniający do wstepu do studia. 
3. Członkostwo jest imienne, nie może być przenoszone na osoby trzecie. Członkostwo wykupione przez firmy dla pracowników w uzasadnionych sytuacjach może być, za zgodą 
kierownictwa studia przeniesione na innych pracowników tej firmy. 
4. W razie wątpliwości co do tożsamości członka studia, pracownicy studia maja prawo poprosić o okazanie ważnego dokumentu w celu potwierdzenia tożsamości. 
5. Studio jest otwarte od poniedziałku do niedzieli. Pn-pt od 7:00 – 21:00, w soboty od 10:00 – 16:00, w niedzielę od 10:00 – 14:00.  Godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 
6. Studio jest zamknięte w święta: Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich  Świętych,  Wielkanoc oraz wszystkie inne święta ustawowo wolne od pracy. Kierownictwo studia może podjąć 
decyzję o otwarciu studia w niektóre wymienione wyżej dni. 
7. Podczas ćwiczeń w studiu obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę. 
8. Członek klubu ma możliwość dwukrotnego zawieszenia pakietów ,na łączny okres dwóch tygodni, w ciągu roku kalendarzowego. 
9. W razie powstania zaległości w płatności składki, studio dokonuje zawieszenia ważności karnetu/pakietu upoważniającego do wstępu po wyznaczeniu członkowi studia dodatkowego 7 – 
dniowego terminu do uregulowania płatności składki. 
10. Członek studia korzystający ze studia zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin korzystania ze studia (wymienionych w pkt.5 Regulaminu). 
11. Studio i personel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, kradzieże rzeczy czy przedmiotów przynoszonych do studia. 
12. Kierownik studia upoważniony jest do nakazania opuszczenia lub jednostronnego wypowiedzenia członkostwa w trybie natychmiastowym, bez zwrotu uiszczonych opłat w przypadku 
stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu. Członkostwo może zostać również rozwiązane bez wypowiedzenia w przypadku agresywnego zachowania, wandalizmu lub innych 
zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. 
13. Na terenie studia zabronione jest spożywanie alkoholu, narkotyków i palenie papierosów. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mogą korzystać ze studia. 
14. Wszystkie osoby korzystające ze studia, powinny być świadome, że ćwiczą na własne ryzyko i biorą odpowiedzialność za siebie przebywając na terenie studia. Studio nie ponosi także 
odpowiedzialności za wydatki, wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu lub nieprzestrzegania Regulaminu. 
15. Osoby korzystające z pakietów z trenerem, pojedynczych treningów personalnych lub zajęć grupowych zobowiązani są do powiadomienia recepcji telefonicznie lub mailowo, w sytuacji 
kiedy nie mogą się pojawić na umówionym treningu lub zajęciach. W sytuacji kiedy podopieczny nie pojawia się na treningu/zajęciach nie zgłaszając swojej obecności min 3h przed 
treningiem/2 h w przypadku zajęć grupowych trener zobowiązany jest do odebrania jednego treningu z ogólnej puli karnetu treningowego/ karnetu zajęć grupowych.   
16. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomośći sms z informacją o aktualnych promocjach, rabatach czy akcjach organizowanych w studio Perfekt Fit. 
17. Wyrażam zgodę na przebywanie mojego dziecka/dzieci na terenie studia bez opieki opiekunki oraz w pełni biorę odpowiedzialność zdrowotną w razie 
zdarzenia/wypadku na terenie klubu. Klub oraz właściciel w tym czasie nie ponosi odpowiedzialności za moje dziecko/dzieci.      
 

Podpis…………………………………………………………………….. 

18. Podczas wykupienia karnetu, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wizerunku tylko i wyłącznie do celów promocyjnych klubu, jednakże każdorazowe wykorzystanie zdjęć 
zostanie skonsultowane z Państwem osobiście. 
 
19. Uzupełnij dane: 
 

Imię	i	Nazwisko	 Adres	zamieszkania	 Data	urodzenia	 Telefon	 Adres	email	
     

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego kontraktu oraz celów marketingowych przez Perfekt Fit. Przetwarzanie będzie sie odbywało zgodnie z ustawą o Ochronie danych Osobowych ( 
Dz.U.133,poz.883 z 1997 r.  z późniejszymi zmianami). Perfekt Fit  zapewnia prawo do wglądu i zmiany moich danych osobowych. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne. Wyrażam również na otrzymywanie informacji 
handlowych na podany adres mailowy na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 144, poz 1204 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

 

                          Data i podpis pracownika Perfekt Fit                                                   Data i podpis Członka Studia 

 

…………………………………………………………………………..................                                                                                                                                          ……………………………………………………………............................



 

 

 

 

REGULAMIN KARTY CZŁONKOWSKIEJ 

 

 

1. Każdy członek klubu otrzyma kartę członkowską. Wydanie karty członkowskiej podlega jednorazowej opłacie rejestracyjnej 10 zł. 

2. Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do klubu. 

3. Karta członkowska daje posiadaczowi prawo do korzystania z dostępnego sprzętu, powierzchni treningowych, oraz zajęć grupowych zgodnie ze specyfikacją danego 
rodzaju członkowstwa. 

4. Członkowstwo w klubie rozpoczyna się z chwilą wykupienia karnetu tj. z chwilą podpisania umowy co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, które 
łącznie stanowią umowę. 

5. Karta członkowska ma formę karty magnetycznej umożliwiającej wejście do klubu. W przypadku zgubienia karty magnetycznej, klubowicz powinien poinformować o tym 
pracownika klubu. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych oraz uiszczeniu opłaty 10 zł. 

6. Karta Członkowska jest kartą imienną i nie może być udostępniania innym osobom. 

7. W przypadku gdy klient nie posiada przy sobie karty członkowskiej, recepcja nie ma obowiązku wpuszczenia go na obiekt. 

 

 

 

                Data i podpis pracownika Perfekt Fit                                                                   Data i podpis Członka Studia 

 

……………………………………………………...                                                                                                                                              ……………………............................……....                   
     

 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
naszego ABI/IOD (adres e-mail) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 
Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 


