Ogólne warunki umowy
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1. CrossFit Siedlce w ramach określonej w umowie opłaty członkowskiej, zwanej dalej „Opłatą Członkowską”
udostępnia Członkowi Klubu infrastrukturę klubową oraz prawo do korzystania z oferowanych przez Klub usług
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Członkostwo potwierdzane jest wydaniem karty klubowej.
3. Członek Klubu zobowiązany jest do regulowania opłaty członkowskiej za każdy miesiąc z góry. Opłata
dokonywana jest co 30 dni od daty wniesienia poprzedniej płatności. W przypadku niedokonania płatności w
tym
braku dokonania płatności powyżej 3 dni od wyznaczonej daty Klub zastrzega sobie prawo do
zablokowania Członkowi Klubu możliwości zapisów na zajęcia. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności
powyżej 7 dni, Członek Klubu do czasu uregulowania płatności nie ma możliwości korzystania z Infrastruktury
oraz usług Klubu.
4. Opłaty członkowskie mogą być regulowane gotówką.
5. Nie korzystanie z usług świadczonych przez Klub CrossFit Siedlce nie zwalnia z obowiązku uiszczania Opłaty
Członkowskiej.
6. Godziny otwarcia Klubu, grafik zajęć oraz zakres świadczonych usług są dostępne w Klubie i na stronie
internetowej Klubu. CrossFit Siedlce zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia, grafiku zajęć oraz
zakresu świadczonych usług.
7. CrossFit Siedlce zaleca wszystkim Członkom Klubu poddanie się badaniom lekarskim przed podjęciem
jakiejkolwiek aktywności fizycznej w Klubie w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań i zagrożeń
związanych z podjęciem treningu. Członkowie Klubu nie będą obarczać CrossFit Siedlce odpowiedzialnością za
jakiekolwiek szkody na osobach i mieniu będące wynikiem pobytu w Klubie z wyłączeniem tych wynikłych z
winy CrossFit Siedlce.
8. Członkostwa nie podlegają cesji. Żadna inna osoba poza osobą wskazaną w umowie nie może korzystać z
członkostwa. Wejście do Klubu jest możliwe jedynie po okazaniu karty członkowskiej. W przypadku zgubienia
karty, CrossFit Siedlce powinien być o tym niezwłocznie poinformowany. CrossFit Siedlce zastrzega sobie prawo
do pobrania opłaty za wystawienie nowej karty członkowskiej w wysokości 50 (pięćdziesięciu) złotych.
9. Członkowie Klubu zobowiązują się do stosowania Regulaminu Klubu dostępnego na terenie Klubu i na stronie
internetowej Klubu. Regulamin może być zmieniany i/lub uzupełniany. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w
życie po 3 dniach od ich opublikowania na stronie internetowej. Nie stosowanie się do wyżej wymienionych
zasad może być powodem zawieszenia lub odebrania członkostwa. Członek Klubu potwierdza, że przed
zawarciem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi zasadami opisanymi w materiałach CrossFit Siedlce, w
tym z Regulaminem Klubu, a także z informacjami przekazanymi ustnie.
10.CrossFit Siedlce zastrzega sobie prawo wprowadzenia konieczności rezerwowania zajęć.. Rezerwacje będą
dokonywane na stronie internetowej Klubu. W przypadku, gdy Członek klubu dokona rezerwacji i pięciokrotnie
nie przyjdzie na zarezerwowane zajęcia traci możliwość dokonywania rezerwacji na okres jednego miesiąca.
11. CrossFit Siedlce zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
12. W przypadku, gdy Członek klubu spóźni się na zajęcia lub w ocenie Pracownika Klubu jego stan zdrowia nie
pozwala na uczestnictwo w zajęciach Pracownik Klubu może odmówić Członkowi Klubu wstępu na zajęcia.
13. CrossFit Siedlce nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu włączając w to
szatnie, wszystkie szafki klubowe, sale treningowe, oraz recepcję. Wszystkie szafki klubowe powinny być
opróżnione przed zamknięciem Klubu. CrossFit Siedlce zastrzega sobie prawdo do usunięcia i złożenia w
depozycie wszelkich pozostawionych rzeczy, które będą tam przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni.
CrossFit Siedlce zaleca Członkom Klubu nie przynosić cennych przedmiotów na teren Klubu.
14. CrossFit Siedlce zastrzega sobie prawo instalacji kamer na terenie Klubu. Kamery zostaną zainstalowane w
celach bezpieczeństwa. Bez względu na obecność kamer CrossFit Siedlce nie ponosi odpowiedzialności za żadne
powstałe na terenie Klubu szkody na osobie i mieniu.

15. Każdy Członek Klubu korzysta z oferty klubowej na swoje własne ryzyko. Podpisanie niniejszej umowy
zwalnia CrossFit Siedlce z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobach i mieniu, które mogą
powstać na terenie Klubu, z wyłączeniem tych wynikłych z winy CrossFit Siedlce. Członek klubu podpisując
niniejszą umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
16. Podpisując niniejsza umowę Członek Klubu potwierdza, że nie będzie powodował zagrożenia zdrowia
obsługi klubu ani innych klubowiczów. Administracja klubu zastrzega sobie prawo zawieszenia członkostwa w
przypadku podejrzeń o stwarzanie zagrożenia zdrowotnego w stosunku do członków lub pracowników klubu.
17. Członek klubu nie może bez zgody CrossFit Siedlce prowadzić na terenie klubu jakiejkolwiek działalności
gospodarczej i zawodowej, w szczególności treningów personalnych, fizjoterapii czy porad dietetycznych.
18. Członek Klubu jest zobowiązany do poinformowania CrossFit Siedlce o zmianie danych kontaktowych.
19. Klub jest uprawniony do fotografowania i filmowania swoich obiektów i aktywności klubowych dla celów
reklamowych i promocyjnych w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków Klubu, o ile ww.
działanie Klubu nie narusza praw i wolności Członków klubu a Członek Klubu podpisując niniejsza umowę
zgadza się na wykorzystanie przez Klub powstałych ten sposób materiałów i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z
tego tytułu. O zamiarze i terminie podejmowania przez Klub ww. działań Klub powiadomi uprzednio Członków
klubu.
20. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów
sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosowanych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy
zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków Klubu z siedmiodniowym
wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej
Klubu stosowną informację na ten temat. Jednocześnie Umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni,
w jakich Klub był nieczynny.
21. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia swojego członkostwa na okres 4 tygodni w roku kalendarzowym.
Data kolejnej płatności wydłuża się o okres zawieszenia. Członek Klubu ma prawo do wykupienia dodatkowego
7 dniowego zawieszenia umowy uiszczając opłatę w wysokości 25 złotych. Okres zawieszenia członkostwa nie
może się pokrywać 30 dniowym okresem wypowiedzenia.
22. Strony umowy niniejszym stwierdzają, że dane osobowe Członka klubu będą przechowywane na terenie
Klubu i wykorzystane tylko i wyłącznie dla celów obsługininiejszej umowy. Klub jest odpowiedzialny za
przetwarzanie danych i niniejszym deklaruje, że dane osobowe nie zostaną udostępnione stronie trzeciej bez
uprzedniej zgody Członka Klubu. Członek Klubu ma prawo wglądu i
modyfikacji danych osobowych
pozostawionych w Klubie w formie pisemnej.
23. Członek Klubu i Klub mogą rozwiązać umowę członkowską z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia. 30 dniowy okres wypowiedzenia jest liczony od daty kolejnej płatności za nadchodzący miesiąc
(wypowiedzieć umowę można na 30 dni naprzód na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego). Rozwiązanie
umowy następuje pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku opłat comiesięcznych Członek
klubu zobowiązuje się zapłacić za cały okres wypowiedzenia. W przypadku opłat płatnych za dłuższy okres z
góry, opłaty za okres członkostwa, który upłynął do momentu rozwiązania umowy zostaną określone na
podstawie obowiązującej na dzień wypowiedzenia umowy miesięcznej opłaty członkowskiej, a ewentualna
różnica zostanie zwrócona Członkowi klubu przelewem na konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia wygaśnięcia
umowy.
24. Niniejsza umowa oraz wszelkie spory z niej wynikłe podlegają polskiemu prawu a strony zgodnie ustalają,
że sądem właściwym jest sąd w Warszawie.
25. Podstawy rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym:
a) niestosowanie się do Regulaminu Klubu określonego w niniejszej umowie oraz innych zasad ustanowionych
na mocy niniejszej umowy;
b) brak terminowej płatności Opłat Członkowskich;
c) dodatkowo niniejsza umowa może być rozwiązana w przypadku, gdy Klub zostanie zmuszony do zawieszenie
lub zaprzestania działalności. W takim wypadku Klub zwróci Członkowi klubu Opłaty Członkowskie za
niewykorzystany okres. Członek klubu niniejszym rezygnuje z jakichkolwiek innych roszczeń w tym zakresie
26. CrossFit Siedlce nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Członka
klubu w wyniku niestosowania się do Regulaminu Klubu. Ponadto CrossFit Siedlce może domagać się od
klubowicza rekompensaty za straty poniesione w wyniku wyżej wymienionych działań.
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CrossFit Siedlce jest własnością firmy „Artur Zarzecki SNATCH CENTER” z siedzibą w Stoku Lackim przy ulicy
Siedleckiej 86
NIP: 8212399778.

