
 

 

 

 
 

 

 

 

REGULAMIN KLUBU CrossFit Gdynia 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r. i jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin określa prawa i obowiązki Klubu CrossFit 

GDYNIA zwanego dalej "Klubem", oraz korzystającego z usług Klubu CrossFit GDYNIA, zwanego dalej „Korzystającym”. 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Klub świadczy usługi sportowo – rekreacyjne na rzecz klientów indywidualnych.  
2. Z usług Klubu może korzystać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  
3. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usług Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 

 
II. Oferta 

1. Zajęcia prowadzone przez Klub i dostępność klubu określona jest w grafiku publikowanym na stronie internetowej Klubu www.cfgdynia.pl. 
2. Zajęcia oferowane przez Klub mają charakter zorganizowany i odbywają się pod nadzorem trenera. 
3. Korzystanie z infrastruktury klubu we własnym zakresie jest możliwe wyłącznie w godzinach ustalonych w grafiku w ramach usługi OPEN GYM. 
4. Prawo do korzystania z usług Klubu w ramach nabytego karnetu nie może być przekazane osobie trzeciej. 
5. Korzystający z usług klubu na podstawie nabytego karnetu okresowego powinien wykorzystać wszystkie zakupione prawa do korzystania z usług Klubu w 
oznaczonym okresie. Nie przysługuje zwrot z tytułu opłaconego a niewykorzystanego prawa do korzystania z usług Klubu. 
6. Odpłatność za usługi świadczone przez Klub określona jest w cenniku. Aktualny cennik, wraz z podaniem daty wprowadzenia ostatniej zmiany, publikowany jest na 
stronie internetowej Klubu: www.cfgdynia.pl w zakładce „cennik”. Zmiany cen lub zasad płatności za usługi Klubu mają zastosowanie od okresu rozliczeniowego następującego po 
okresie, w którym wprowadzono zmiany. 
7. Zajęcia są objęte systemem rezerwacji. Rezerwacje mogą być dokonywane wyłącznie przez elektroniczny system rezerwacji dostępny z poziomu strony 
internetowej. Dokonaną rezerwację można bez konsekwencji anulować najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. 
8. W przypadku braku wykorzystania rezerwacji oraz braku jej anulowania na wyżej określonych zasadach, Klub pobierze opłatę na zasadach i w wysokości określonej 
w cenniku opublikowanym na stronie internetowej.  

 
III. Zdrowie 

1. Osoba chcąca korzystać z usług świadczonych przez Klub, powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia. 
2. Korzystający (uczestnik zajęć) jest zobowiązany do poinformowania trenera prowadzącego, o wszelkich chorobach, kontuzjach i dolegliwościach przed ich 
rozpoczęciem. 
3. Korzystający uczestniczy w zajęciach 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 personel Klubu w sposób zawiniony. 
4. Korzystający zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach dotyczących stanu zdrowia, w szczególności o okolicznościach mogących mieć wpływ na 
możliwość korzystania z usług klubu w sposób bezpieczny. 

 
IV. Porządek, bezpieczeństwo i higiena 

1. Korzystanie ze sprzętu sportowego powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości  
o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali. 
2. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 
3. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektu Klubu powstałe z jego z winy. 
4. Korzystający zobowiązany jest do używania ręcznika w czasie ćwiczeń. Brak ręcznika skutkuje zakazem treningu lub zobowiązaniem do wypożyczenia ręcznika za 
stosowną opłatą. 
5. Korzystający z obiektów Klubu zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. Po zakończonych ćwiczeniach, korzystający jest 
zobowiązany do przemycia używanego sprzętu środkiem dezynfekującym znajdującym się na wyposażeniu klubu. 
6. Korzystający zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego (obowiązuje obuwie zmienne). 
7. Korzystający z kabin prysznicowych zobowiązani są do stosowania obuwia ochronnego. 
8. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz: 
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków dopingujących, odurzających i narkotyków;  
- przynoszenia alkoholu, środków dopingujących, odurzających i narkotyków;  
- przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz handlu tego rodzaju używkami. 
9. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu 
innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich 
życia oraz zdrowia. 
10. Wszelkie torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni. Klub i kadra trenerska nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w szatni. 

 
V. Inne postanowienia 

1. Dni ustawowo wolne od pracy nie skutkują wydłużeniem okresu, którego dotyczy zakupiona usługa. 
2. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz 
oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, Klub powiadomi o tym Korzystającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie 
Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie okres, którego dotyczy zakupiona usługa, zostanie automatycznie przedłużony o ilość dni, w 
jakich Klub był nieczynny. 
3. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu oraz podczas imprez zewnętrznych 
organizowanych przez Klub, na których utrwalony został wizerunek Korzystającego. W przypadku wykorzystania wizerunku Korzystającego w sposób, który będzie naruszał jego 
prywatność i fakt ten zostanie zgłoszony Klubowi, Klub wycofa jego wizerunek w najszybszym możliwym terminie. Wykorzystywanie zdjęć Klubu bez zgody Klubu jest zabronione. 
4. Korzystający naruszający zasady porządku w Klubie będzie proszony o jego opuszczenie. Klub może odmówić prawa do korzystania z usług Korzystającemu, który 
rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu  

 
VI. Zmiany regulaminu 

Zmiany niniejszego regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Klubu: www.cfgdynia.pl. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują strony, tj. Klub oraz Korzystającego, od 
dnia określonego w treści preambuły regulaminu. 

 


