Regulamin korzystania z siłowni / sauny / ćwiczeń fitness – zmiana zapisu z dn 13.03.2019r
Siłownia oraz sauna są prowadzone przez Colorfit Adam Mueller, z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55,
83-110 Tczew, NIP: 593 020 08 07, numery kontaktowe +48 58 7285082 lub 536 00 22 11 (biuro), numer alarmowy
112 - zwanej dalej „Colorfit”
Klient przed wejściem do siłowni ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, zakupienie karnetu lub
wejścia jednorazowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, który staje się
integralną częścią zawartej umowy o korzystanie z siłowni i/lub sauny. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu
mogą zostać usunięte z obiektu
Ćwiczący oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i
wykonuje je na własną odpowiedzialność - wszelka odpowiedzialność Colorfit zostaje wyłączona z tego tytułu.
Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń powinny skonsultować się z
lekarzem. Zabrania się korzystania z siłowni przez osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu; lub które są
pod wpływem środków odurzających; lub z przeciwwskazaniem lekarskim
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego
(zgoda winna być podpisana na firmowym druku). W przypadku pojawienia się osób małoletnich bez pisemnej
zgody na terenie siłowni lub sauny będą one niewpuszczane na teren obiektu bez prawa domagania się zwrotu
uiszczonej opłaty
Podstawą do korzystania z siłowni jest posiadanie potwierdzenia aktualnej wpłaty (karnet, wejściówka
jednorazowa) lub aktywna karta sportowa (Multisport, Vanitystyle, Ok System – zwana dalej „kartą sportową”)
Posiadacz karty sportowej jest zobowiązany każdorazowo okazać dokument tożsamości ze zdjęciem pod rygorem
nie wpuszczenia do obiektu
Karnety w siłowni są rejestrowane i imienne, posługiwać się nimi może tylko osoba uprawniona w godzinach w nim
wskazanych, personel może zażądać okazania dokumentu tożsamości lub uprawniającego do zniżki, w sytuacji
naruszenia, właściciel zastrzega sobie prawo anulacji karnetu bez możliwości zwrotu pieniędzy. Colorfit udziela
zniżek wg zasad określanych na bieżąco – każdorazowo zasady udzielania zniżek – rabatów będą wywieszane w
formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń przy wejściu na teren obiektu
Karnet musi być wykorzystany w określonych ramach czasowych, niewykorzystane wejścia przepadają bez
możliwości zwrotu w postaci ekwiwalentu pieniężnego
Wstęp na siłownię jest dopuszczalny tylko w stroju sportowym oraz w zmienionym, czystym obuwiu sportowym.
Podczas ćwiczeń korzystanie z własnych ręczników jest obowiązkowe!!
O zauważonych szkodach i usterkach należy niezwłocznie poinformować personel, w przeciwnym razie
Colorfit zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkowania odpowiedzialnością za szkody
PO ZAKOŃCZENIU ĆWICZEŃ, SPRZĘTY POWINNY BYĆ ODŁOŻONE NA SWOJE MIEJSCE (obowiązuje
kategoryczny zakaz rzucania sztangami, hantlami i talerzami) OSOBY NIESTOSUJĄCE SIĘ DO TEGO NAKAZU
MOGĄ ZOSTAĆ USUNIĘTE Z SIŁOWNI BEZ PRAWA DO REKOMPENSATY ZA UISZCZONE OPŁATY
W przypadku wykonywania ćwiczeń z wolnymi ciężarami obowiązkowa jest asekuracja drugiej osoby, Colorfit nie
zapewnia takiej asekuracji – użytkownik organizuje ją we własnym zakresie i odpowiada za wszelkie zdarzenia
związane z nienależytą asekuracja lub jej brakiem. Zmiany obciążenia sprzętów siłowych może dokonywać jedynie
sam ćwiczący. Colorfit nie gwarantuje stałego nadzoru instruktora - trenera podczas pracy obiektu
Na terenie wszelkich obiektów Colorfit zakazuje się:
a) palenia papierosów (w tym e-papierosów), picia alkoholu, stosowania środków odurzających
b) wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym stanowiącym wyposażenie obiektu
c) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem
d) wprowadzania zwierząt
e) korzystania z urządzeń i wyposażenia siłowni w sposób zagrażający bezpieczeństwu
f) wnoszenia do siłowni szklanych butelek, otwartych naczyń, naczyń z porcelany lub tłukących się materiałów
(szkło, kruche plastiki, itp.), wnoszenia na sale ćwiczeń toreb sportowych
Korzystający z siłowni powinni opuścić salę ćwiczeń najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem obiektu
Colorfit ani personel siłowni nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni, również
w szafkach lub na terenie siłowni bez opieki. Colorfit nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych. Ze względów
higienicznych, rzeczy pozostawione w szatni po zamknięciu nie będą przetrzymywane - zostaną wyrzucone na
koniec dnia, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu
Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania lub wadliwego
korzystania z urządzeń rehabilitacyjno – sportowych
WŁAŚCICIELE I OBSŁUGA SIŁOWNI MAJĄ PRAWO WYPROSIĆ Z OBIEKTU OSOBY, KTÓRE NIE
STOSUJĄ SIĘ DO POSTANOWIEŃ REGULAMINU, ZACHOWUJĄ SIĘ W SPOSÓB NIEKULTURALNY ALBO W
INNY SPOSÓB NARUSZAJĄ REGULAMIN LUB ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA. Za takie zachowanie w
szczególności uważa się przeszkadzanie lub utrudnianie innym użytkownikom wykonywanie ćwiczeń, używanie
niecenzuralnego słownictwa lub naruszanie zasad bezpieczeństwa. OSOBY, WOBEC KTÓRYCH ZACHODZI
PODEJRZENIE, A TYM BARDZIEJ PEWNOŚĆ, ŻE PROWADZĄ - BEZ ZGODY WŁAŚCICIELI - NA
TERENIE OBIEKTU JAKĄKOLWIEK INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ

NIEZWIĄZANĄ Z COLORFIT ADAM MUELLER, ZOSTANĄ USUNIĘTE Z SIŁOWNI I OBJĘTE
ZAKAZEM WSTĘPU DO OBIEKTU NA CZAS OKREŚLONY PRZEZ WŁAŚCICIELI
Sauna jest integralną częścią Colorfit - obiektu sportowego i obowiązują w niej te same reguły, co w
siłowni, z zastrzeżeniem zapisów poniższych. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie właściciele i personel
Colorfit nie ponoszą odpowiedzialności. Z sauny nie mogą korzystać osoby chore na serce, nadciśnienie i z
chorobami naczyń krwionośnych, chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory,
ostre infekcje i stany astmatyczne, z gorączką, kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży, a także cierpiące na
inne choroby, w których korzystanie z sauny jest niekorzystne lub szkodliwe dla zdrowia. Przed wejściem do
pomieszczenia sauny należy: zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, zdjąć okulary i szkła kontaktowe, umyć całe
ciało pod prysznicem mydłem, do sauny należy wchodzić w ręczniku i klapkach. W saunie fińskiej należy siadać na
ręczniku, stopy winny znajdować się na ręczniku lub w klapkach (jeśli stoją na podłodze). Ręcznik powinien być
rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w
szczególności regulacji nagrzewania pieca, może dokonywać tylko pracownik obsługi
Aby w zajęciach Pole Fitness mogła zostać stworzona grupa, musi zapisać się do niej minimum 6 osób, jeśli
będzie to możliwe - z podziałem na poziom zaawansowania (co najmniej 8 osób na poziom). W przypadku zajęć Pole
Fitness na wysokich obcasach, obowiązuje nakaz noszenia butów na słupkach. Podczas zajęć Pole Fitness zakazuje
się noszenia biżuterii, która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu. Uczestnik nie może sam wykonywać
figur bez asekuracji instruktora lub innej osoby.
Karnet Pole Fitness jest całkowicie rezerwowany, z określonym terminem ważności, dopuszcza się tylko 1
nieobecność, w sytuacji kolejnych nieobecności na zajęciach, dot. danego uczestnika, przepadają bez prawa do
rekompensaty. Klienci biorący udział w zajęciach Pole Fitness lub innych, organizowanych przez Colorfit, robią to
wyłącznie na swoją odpowiedzialność
Klient powinien zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach grupowych drogą telefoniczną (58 7285082), w
innym razie Colorfit nie może zagwarantować wolnego miejsca na poszczególnych zajęciach. Jeśli Klient rezygnuje
z rezerwacji jest zobowiązany poinformować o tym wyłącznie telefonicznie recepcję (58 728 50 82), w innym razie
może zostać objęty czasowym zakazem rezerwowania zajęć. Colorfit nie gwarantuje osiągnięcia celów zakładanych
przez uczestników
Klient przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się do recepcji w celu weryfikacji płatności oraz
okazania karnetu lub rejestracji wizyty na karcie sportowej
Zapisanie się na jakiekolwiek zajęcia w Colorfit jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
wraz z obowiązkiem jego przestrzegania
W przypadku małej ilości uczestników zajęć grupowych Colorfit ma prawo odwołać zajęcia lub
zaproponować inny termin lub inne zajęcia
W przypadku nieobecności na zajęciach instruktora, Colorfit zastrzega sobie prawo ustalenia zastępstwa
lub odwołania zajęć bez konieczności wcześniejszego informowania klientów
Właściciel siłowni zastrzega sobie prawo do okresowego zamknięcia siłowni lub poszczególnej jej części,
poinformuje o tym fakcie zainteresowanych na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń na terenie obiektu
W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Pani Agnieszki Rozińskiej, kontakt na drodze
mailowej: colorfit.tczew@gmail.com
Colorfit prowadzi wyrywkowy zapis fotograficzny i video z niektórych zajęć i wydarzeń
odbywających się na terenie siłowni, obrazy te mogą być udostępniane na portalach
społecznościowych oraz stronie www.colorfit-tczew.com jednak publikowane są tylko poglądowo w
celu prezentacji zajęć lub wydarzeń organizowanych przez Colorfit, zaś osoby uwiecznione na nich
znajdują się tam przypadkiem i nie są celem tych publikacji. Klient nie wyrażający zgody na
fotografowanie lub udział w zapisie video, może wyrazić swój sprzeciw (w uzasadnionych
przypadkach Colorfit może odstąpić od fotografowania lub video zapisu, chyba, że zajęcia mają
charakter wydarzenia specjalnego, eventu, zawodów, etc.) lub nie uczestniczyć w zajęciach.
Colorfit prowadzi również, w celu zabezpieczenia mienia i osób, monitoring niektórych
pomieszczeń znajdujących się w obiekcie. Pomieszczenia posiadają oznaczenia miejsc wolnych od
monitoringu
Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie, o czym poinformuje Klientów na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń na terenie obiektu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Wszelkie spory dotyczące korzystania z obiekt Colorfit będą rozstrzygane przez właściwe sądy ze względu na
siedzibę Colorfit.
Z poważaniem, właściciele Colorfit Gym & Fitness Center

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Colorfit Adam Mueller z siedzibą w
Tczewie, Jagiellońska 55; NIP: 593 020 08 07. Gromadzone dane to imię, nazwisko, nr telefonu, data
urodzenia, e-mail, zdjęcie klienta oraz, w przypadku chęci otrzymania faktury za usługi, również
dane firmy. Dane te służą tylko wewnętrznym potrzebom Colorfit i nie są udostępniane innym
podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych lub na pisemny wniosek
żądania ich usunięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Druki wycofania lub korekty danych są
dostępne na życzenie Klienta w recepcji lub administracji Colorfit.
Zapoznałem/łam się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych i wizerunku Klienta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zapoznałem/łam się z treścią, wyrażam zgodę:…………………………………………………………………
aktualny numer telefonu………….…………………………………….

