
REGULAMIN  
SIŁOWNI I SALI DO ZAJ ĘĆ RUCHOWYCH W LADYFIT  

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fitness klubu LadyFit : 

§I Sprawy organizacyjne 

1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe , bez przeciwwskazań lekarskich , po wcześniejszym podpisaniu 
własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach.  
2. W przypadku złego samopoczucia , urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz 
ciąży , należy poinformować instruktora przed zajęciami. 
3. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usług Klubu za 
pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.  
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób na które cierpią 
uczestnicy. 
5. Klientki korzystające z usług Klubu zobowiązane są do zakupienia w recepcji wejściówki lub karnetu 
miesięcznego, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Karnet trzeba okazać przed każdymi zajęciami w recepcji. 
Karnet BL zezwala na uczestniczenie maksymalnie 2 godziny na zajęciach dziennie. 
6. Klientki zapisane na zajęcia w grupach, zobowiązują się do pojawienia najpóźniej 5minut przed 
rozpoczynającymi się zajęciami. Po tym czasie wpuszczane będą klientki z listy rezerwowej. 
7.W przypadku nieobecności na zajęciach (bez wcześniejszego poinformowania, przynajmniej 4 godz. przed 
zajęciami) odcinane będą wejściówki z karnetu. W przypadku karnetów bez limitu, będzie skracany okres 
ważności o jeden dzień.  
8. Karnety wystawiane są imiennie na okres 30dni. Nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Istnieje 
możliwość przedłużenia karnetu(oprócz karnetu na 4 wejścia) w przypadku choroby , po wcześniejszym 
poinformowaniu o niezdolności do ćwiczenia. 
9. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. 
10. W przypadku zgubienia lub nie oddania kluczyka do szafki zostanie pobrana opłata umowna 30zł.  
11. Zajęcia grupowe mogą być prowadzone co najmniej dla trzech Klientek , dlatego też Klub zastrzega sobie 
prawo do odwołania zajęć. 
12. W przypadku zajęć, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Klubu, Klub zobowiązany jest 
zaproponować zajęcia w innym terminie. Nie dotyczy to zajęć, na których jest zastępstwo instruktora. 

§II Korzystanie z usług Klubu 

Klientki Klubu zobowiązane są: 
1. Nosić obuwie sportowe zmienne, czyste( inne od tego, w którym przyszły do Klubu) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń. Brak zmiennego obuwia wyklucza z uczestnictwa na zajęciach.  
2. Zobowiązują się do utrzymania czystości i porządku na terenie Klubu. 
3. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń. 
4. Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt (ciężarki, maty itp.) w przeznaczone do tego miejsce. 
5. Nie spożywać alkoholu oraz nie palić papierosów na terenie Klubu. 
6. Za ewentualne zniszczenia sprzętu sportowego korzystający z siłowni ponosi pełną odpowiedzialność 
materialną. 

§III Postanowienia końcowe 

1. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren Klubu. 
2. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak: sprzęt audio itp. 
3. Każda Klientka zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych 
rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu Ladyfit a uczestnictwo we wszelkich zajęciach organizowanych 
przez Klub jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.  


