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Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa
i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej” a także wszystkich innych osób przebywających na terenie
Klubu.

Użytkownikami Klubu mogą być:
- osoby, które są stronami umowy członkowskiej i opłaciły stosowny abonament z tego tytułu,
- osoby pełnoletnie,
- osoby małoletnie (powyżej 16 roku życia) wyłącznie za pisemną zgodą ich przedstawicieli ustawowych
(wymagane pełne dane kontaktowe do przedstawiciela ustawowego),
(zwani dalej „Klubowiczami"),
- osoby niekarane sądownie z Art., 148-162 Prawa Karnego (Przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu).
Wstęp na zajęcia organizowane przez Klub możliwy jest tylko za pomocą inteligentnego systemu dostępu,
z wykorzystaniem karty członkowskiej (zwana dalej "Kartą").
Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim. Próba wykorzystania karnetu
przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkować wykluczeniem z klubu bez
prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze recepcji
Klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 25
zł.
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie
Wytycznych na czas trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego uczestnicy zajęć organizowanych przez klub SAGOT
oświadczają, że:
a. według ich najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających uczestnictwo w
zajęciach:
i. nie są zakażeni wirusem SARS-COV-2;
ii. nie przebywali na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
b. w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w zajęciach organizowanym przez klub SAGOT
wystąpiły objawy zakażenia COVID-19, zobowiązują się niezwłocznie poinformować o tym fakcie
właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także klub SAGOT na adres mailowy:
kravmaga@sagot.pl
oraz
podjąć
niezbędne
kroki
wg
wskazań
GIS
https://www.gov.pl/web/koronawirus.
c. zobowiązują się do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego
funkcjonowania klubu SAGOT w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego w SAGOT.
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Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej
wiadomości.
Na żądanie Członka, Klub wystawia faktury za usługi klubowe.
Przy wyborze karnetu i dokonywaniu rejestracji Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz o podanie swoich danych osobowych – Imię, Nazwisko, PESEL – dane te
są wymagane do zarejestrowania Klienta i bez ich podania Klient nie może korzystać z usług Klubu.
Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie
komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt
w klubie.
Członek Klubu ma możliwość zawieszenia członkostwa bez podawania przyczyny na okres
minimum 7dni, przy czym maksymalny sumaryczny okres zawieszenia członkostwa wynosi 2
miesiące. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany
jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z obsługą recepcji/właścicielami Klubu.
W okresie zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia składki miesięcznej ustaje,
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a członkostwo wydłuża się o okres jego zawieszenia. Po zakończeniu okresu zawieszenia
członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony i trwa do momentu zakończenia
przedłużonego członkostwa. W przypadku zawieszenia Członkostwa płatnego w systemie
jednorazowym (z góry) Członkostwo zostaje wydłużone o okres jego zawieszenia. Chęć
zawieszenia Członkostwa musi być każdorazowo zgłoszona pisemnie w recepcji Klubu lub na
adres mailowy: kravmaga@sagot.pl , ustne informowanie o chęci zawieszenia nie będzie
uwzględniane.
Opłata administracyjna wynikająca z braku wskazania przez Członka alternatywnej metody
płatności pozwalającej na automatyczne obciążenie rachunku Członka (zgodnie z pkt. 1.5.
w Ogólne Warunki Członkostwa) wynosi 30zł.

Prawa i obowiązki Członka Klubu/ korzystanie z klubu
1.
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Członkowie mogą korzystać z Klubu w dniach i godzinach otwarcia Klubu.
Wszystkich Klubowiczów obowiązuje strój, czyste obuwie sportowe oraz ręcznik. Obuwie sportowe
należy zmienić w szatni przed wejściem do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia. Obuwie
sportowe musi być odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń.
3. Do dyspozycji Klubowiczów są oddzielne szatnie dla kobiet i dla mężczyzn.
4. Ze względu na higienę i bezpieczeństwo, Klubowicze korzystający z natrysków powinni używać
ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą).
5. Przed przystąpieniem do zajęć organizowanych przez Klub należy zapoznać się z regulaminem oraz
instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu pozostającego w dyspozycji Klubowiczów.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie należy poprosić o pomoc Instruktora
prowadzącego zajęcia.
6. Pracownicy i Instruktorzy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania
określonych ćwiczeń fizycznych, Klubowicze powinni zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed
przystąpieniem do jakichkolwiek zajęć, ewentualnie dla własnego bezpieczeństwa wykonać stosowne
badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania określonych ćwiczeń.
7. Klubowicz nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub będąc w stanie infekcji,
choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
Bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach dotyczy również osób pozostających w stanie
nietrzeźwości i/lub pod wypływem jakichkolwiek środków odurzających.
8. Klubowicz biorący udział w zajęciach jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Instruktora
prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić zagrożenia dla jego życia
i zdrowia.
9. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem
Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług
Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
10. Po zakończeniu zajęć Klubowicz obowiązany jest uporządkować miejsce, w którym ćwiczył. Obowiązek
zachowania porządku dotyczy również szatni, sanitariatów oraz innych powierzchni wykorzystywanych
w związku z udziałem w zajęciach treningowych.
11. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:
 wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych,
narkotyków oraz innych środków odurzających,
 palenia tytoniu i e-papierosów,
 handlu i akwizycji, a także zakaz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na terenie Klubu,
 wprowadzania i przechowywania zwierząt,
 wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych,
wybuchowych i broni,
 prowadzenia działalności przez podmioty niezwiązane z Klubem, bez jego zgody,
w szczególności treningów personalnych.
12. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu, obowiązujące instrukcje, jak również nie stosujące się
do poleceń personelu Klubu, mogą zostać wyproszone z miejsca prowadzenia zajęć.

13. Klubowicz nie powinien wnosić na teren Klubu albo pozostawiać bez nadzoru rzeczy wartościowych.
Klub nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utracone, uszkodzone, zniszczone mienie,
pozostawione bez należytego dozoru właściciela.
14. Za wyrządzone przez Klubowicza - z jego winy - szkody w mieniu oraz szkody osobowe wyłączną
odpowiedzialność ponosi Klubowicz, a w przypadku małoletnich Klubowiczów również ich
przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
15. W przypadku odnotowania lub zgłoszenia przez innych Klubowiczów zachowań zagrażających
bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w zajęciach lub mogących zaszkodzić interesom Klubu
(w szczególności z powodu zachowań społecznie nieakceptowanych), personel Klubu ma prawo
wyprosić Klubowicza z zajęć.
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Korzystanie z usług Klubu jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Prywatności.
Klub SAGOT szanuje prawo swoich Klientów do prywatności- stosuje odpowiednie rozwiązania
technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.
Klub przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219).
Klub SAGOT przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie w celu realizacji usług Klubu. Każdy
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz
prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
Klub może zbierać i przetwarzać dane osobowe klientów, w celu rejestracji klienta, realizacji
świadczonych usług, rezerwacji zajęć i treningów personalnych , w celach marketingowych, w celu
przesyłania własnych informacji handlowych.
Klub nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem
sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów
uprawnionych.
Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć
wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych
organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.
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Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej.
Klub zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki
Regulaminu zostaną udostępnione w Klubie oraz na stronie internetowej. Zmiana warunków Regulaminu
pozostanie bez wpływu na prawa Klubowicza nabyte przez Klubowicza przed wejściem w życie zmian
Regulaminu.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

Kontakt do klubu:
e-mail: kravmaga@sagot.pl
telefon: 501 387 085

