REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH AKTUALIZACJA Z DNIA 28.05.2021 R.
1. Warunkiem uczestnictwa Klubowicza w zajęciach indywidualnych z trenerem jest:
a) posiadanie aktywnego karnetu lub wejścia jednorazowego do Colorfit Adam Mueller, 83-110 Tczew, Jagiellońska 55, NIP: 593 020 08 07 lub rejestracja wizyty na karcie sportowej
(Multisport, Vanitystyle, OK System lub aplikacji Gymsteer)
b) dokonanie płatności za trening personalny lub pakiet treningów - płatność dokonywana jest z góry w recepcji Colorfit, nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu
c) podpisanie regulaminu obiektu i regulaminu treningów personalnych wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych; Klubowicz podpisując regulaminy oświadcza, że
akceptuje wszystkie postanowienia w nich zawarte i nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń
d) wybór trenera personalnego współpracującego z Colorfit Adam Mueller
2. Spotkania z trenerem obejmują konsultację przed rozpoczęciem treningów personalnych i treningi personalne trwające po 60 minut, w określonej ilości stosownej do zakupionego
pakietu
3. Treningi Personalne mogą być wykupywane przez Klubowiczów w następujących pakietach, zwanych dalej „Pakietami Siłownia Open” dla klientów:
- indywidualnych:
- w parach:
a) Pakiet 1 Trening Personalny
a) Pakiet Para 1 Trening Personalny
b) Pakiet 5 Treningów Personalnych
b) Pakiet Para 5 Treningów Personalnych
c) Pakiet 10 Treningów Personalnych
c) Pakiet Para 10 Treningów Personalnych
4. Klubowicz, który wykupił dany Pakiet, zobowiązuje się wykorzystać go w następującym terminie:
a) Pakiet 1 – ważny 30 dni
b) Pakiet 5 – ważny 60 dni
c) Pakiet 10 – ważny 60 dni
d) Pakiet Para 1 – ważny 30 dni
e) Pakiet Para 5 – ważny 60 dni
f) Pakiet Para 10 – ważny 60 dni
6. Klubowicz, który nie wykorzystał Pakietu w przewidzianym dla niego terminie traci prawo do odbycia niewykorzystanych Treningów Personalnych; zgodnie z regulaminem
obiektu Colorfit nie jest zobowiązane zwracać Klubowiczowi opłaty za niewykorzystane w terminie Treningi Personalne
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Colorfit może przedłużyć terminy, o których mowa w punkcie 6 Regulaminu o kolejne 30 dni. Za przedłużenie, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, Klub pobiera opłatę w wysokości 10% wartości opłaty za pakiet treningów, który ma zostać wydłużony
8. W przypadku wykupienia więcej niż jednego Pakietu przez tego samego Klubowicza (przed upływem terminu ważności poprzedniego) termin ważności kolejnego Pakietu
rozpoczyna się kolejnego dnia po upływie ważności poprzedniego Pakietu.
9. Terminy Treningów Personalnych rezerwowane są przez Klubowicza bezpośrednio u trenera, w zależności od dyspozycyjności trenera.
10. Treningi Personalne mogą być rezerwowane najwcześniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a najpóźniej 24 godziny przed datą treningu.
11. Trener ma obowiązek rozpocząć Trening Personalny punktualnie. W przypadku spóźnienia trener ma obowiązek wykonać Trening Personalny w pełnym wymiarze czasu,
ustalonym w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
12. Klubowicz ma obowiązek pojawić się na Treningu Personalnym punktualnie. W przypadku spóźnienia, czas Treningu Personalnego może zostać skrócony o czas spóźnienia
Klubowicza.
13. Klubowicz może odwołać zarezerwowany Trening Personalny osobiście lub telefonicznie tylko i wyłącznie u trenera, najpóźniej 24 godziny przed datą takiego treningu, chyba, że
treningi odbywają się o stałych dniach i godzinach – wówczas o nieobecności należy poinformować na ostatnim odbytym treningu, jednak nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem
kolejnego. Jeśli Klubowicz nie przyjdzie na Trening Personalny, nie odwołując go w wyznaczonym czasie, trening uznaje się za przeprowadzony.
14. W wyjątkowych sytuacjach losowych, trener może odwołać Trening Personalny najpóźniej 24 godziny przed datą takiego treningu. Jeśli trener nie przyjdzie na Trening
Personalny, nie odwołując go w wyznaczonym czasie, ma obowiązek wykonać pominięty Trening bez obowiązku uiszczania dodatkowej opłaty za każdą swoją nieobecność.
15. Po każdym wykonanym Treningu Personalnym, Klubowicz ma obowiązek złożyć podpis na karcie Treningów Personalnych, w celu poświadczenia odbycia treningu.
16. Colorfit nie dopuszcza możliwości cesji Treningów Personalnych na osoby trzecie.
17. Klubowicz jest zobowiązany do poinformowania trenera o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia
ćwiczącego.
18. Zaleca się, aby Klubowicz korzystający z Treningów Personalnych przed ich rozpoczęciem skonsultował się z lekarzem w celu uzyskania potwierdzenia, jaki rodzaj aktywności
fizycznej może bezpiecznie wykonywać. Powyższe w szczególności dotyczy osób znajdujących się pod stałą opieką lekarza lub fizjoterapeuty.
19. W przypadku ujawnienia się dolegliwości Klubowicza podczas Treningu Personalnego, trener ma prawo wstrzymać prowadzenie treningu i poprosić Klubowicza o konsultację
lekarską oraz dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu aktywności fizycznej, w przeciwnym razie może odmówić dalszego
prowadzenia treningów. Następuje wówczas rozliczenie odbytych treningów i zwrot równowartości niewykorzystanych treningów na voucher podarunkowy Colorfit, ważny przez okres 3
miesięcy od daty wystawienia.

20. Colorfit oraz trener przeprowadzający Trening Personalny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie Klubowicza, w szczególności za urazy oraz
powikłania zdrowotne, jeżeli nie wynikają one z ich winy.
21. Treningi Personalne na terenie Colorfit mogą przeprowadzać tylko i wyłącznie trenerzy pracujący na rzecz Colorfit Adam Mueller, posiadający identyfikator służbowy. Zarówno
osoby korzystające z usług nierekomendowanych przez Colorfit trenerów, jak i sami trenerzy nie posiadający zgody właścicieli na tego typu działalność na terenie Klubu, będą usuwani z
Colorfit, bez możliwości wstępu do obiektu przez okres ustalony przez właściciela obiektu. Roszczenia tych klientów nie będą brane przez Colorfit pod uwagę - w takim przypadku Colorfit nie
zwraca klientom kosztów niewykorzystanych treningów.
22. W wyjątkowych sytuacjach zarówno klient, jak i Colorfit mają prawo do zmiany Trenera Personalnego. W takim przypadku Klubowicz dokonuje wyboru nowego trenera w
Klubie.
23. Podczas Treningu Personalnego Klubowicza obowiązuje posiadanie stroju sportowego i obuwia odpowiedniego do rodzaju wykonywanego treningu, a także ręcznika.
24. Klubowicz jest również zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Colorfit Adam Mueller, który podpisuje w dniu zakupu pierwszego karnetu w obiekcie. Zakupienie
jednorazowego biletu wstępu do Klubu lub rejestracja wizyty na karcie sportowej czy w aplikacji są równoznaczne z akceptacją regulaminu Colorfit Adam Mueller, który do wglądu
klientów jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w Klubie oraz opublikowany na stronie internetowej http://colorfit-tczew.com
25. W sytuacji zagrożenia epidemicznego Klient ma obowiązek dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem i wyjściem do i z obiektu, zachować bezpieczny odstęp od innych ćwiczących,
przemieszczać się po obiekcie w maseczce, stosować się do aktualnych wytycznych w tym zakresie przekazanych do wiadomości Klientów. Klienta obowiązuje dezynfekcja sprzętów użytych
do ćwiczeń, szczególnie w okresach zagrożeń epidemicznych!
26. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Treningów Personalnych, 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 obiektu Colorfit będą rozstrzygane przez właściwe sądy ze względu na siedzibę
Colorfit.
27. Skargi i wnioski przyjmowane są przez Agnieszkę Rozińską telefonicznie: 536002211 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00, a także mailowo:
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, zapis jest automatyczny, bez bieżącego podglądu. Dostęp do
nagrań mają właściciele oraz personel wyżej uprawniony, w razie wątpliwych sytuacji, dokonujący analizy zdarzeń. Zapis udostępniony może być jedynie organom ścigania w sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa. Zapis z monitoringu ulega auto-kasacji po okresie 17 dni od nagrania. 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 Klientów
usługi Milon, to dodatkowo ogólne parametry ciała i zdrowia. Dane te służą tylko wewnętrznym potrzebom Colorfit są niezbędne do obsługi Klientów siłowni. Nie
są udostępniane innym podmiotom, a osoby mające do nich dostęp posiadają stosowne upoważnienia Administratora danych oraz przechodzą regularne szkolenia
z zakresu ochrony danych osobowych. Planowany okres przetrzymywania danych osobowych zależy od aktywności Klienta. Dane Klienta, u którego nie
stwierdzono aktywności w Colorfit w okresie co najmniej 12 ostatnich miesięcy, zostaną zanonimizowane, a przypisane do konta karty członkowskie stracą
ważność. Retencja danych osobowych Klientów Colorfit będzie następować w jednorocznych odstępach czasowych w odniesieniu do rozpoczęcia obowiązywania
dyrektywy RODO, począwszy od dnia 25 maja 2018r.
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………….…………………………………….

