
REGULAMIN PRIDE FITNESS CLUB 
 

 
PRIDE FITNESS CLUB jest własnością Szumera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zimnodół 96A, 32-300 Olkusz. 
 
Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z funkcjonowaniem klubu należy kierować do siedziby PRIDE 
FITNESS CLUB – Osiek 58C, 32-300 Olkusz 
 
Na każdym członku PRIDE FITNESS CLUB – zwanym dalej Klientem - ciąży obowiązek znajomości  
i przestrzegania poniższego regulaminu. 
	
§ 1 – Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu 
Cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron umowy w zakresie korzystania z usług Pride Fitness 
Club, której jest integralną częścią, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
a) Pride Fitness Club lub Klub – Pride Fitness Club z siedzibą w Osiek 58C 32-300 Olkusz. 
b) Umowa – umowa o korzystanie z usług Klubu określająca prawa i obowiązki Członka Klubu 

wynikające z niniejszego regulaminu oraz zakupionego karnetu. Powstaje w momencie 
rejestracji Klienta w klubie, opłaceniu jednorazowej opłaty administracyjnej i zakupie karnetu. 

c) Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie vouchera lub akcji 
promocyjnych organizowanych przez właściciela.  

d) Członek Klubu – osoba, która zawarła Umowę i wpłaciła jednorazową opłatę administracyjną. 
e) Karta Członkowska – dokument, opatrzony własnoręcznym podpisem, legitymujący 

członkostwo w Klubie, 
f) Cennik – określa wysokość opłat ora warunki korzystania z karnetów i wejść jednorazowych. 
g) Karnet – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oferty Klubu na warunkach 

określonych w cenniku. Z karnetu może korzystać tylko Członek Klubu, który dokonał jego 
zakupu. 

h) Umowa o Zakup Karnetu – umowa zawierana przez Członka Klubu, na podstawie której 
Członek Klubu dokonuje zakupu karnetu z aktualnej oferty, uprawniająca Członka Klubu do 
korzystania z usług świadczonych przez Klub w zakresie określonym w Umowie o Zakup 
Karnetu. 

i) Jednorazowa opłata aktywacyjna  – jednorazowa opłata członkowska uiszczana przy rejestracji 
w klubie. Opłata ta związana jest w szczególności z przypisaniem członkostwa klubu i 
koniecznością wystawienia Karty Członkowskiej. Opłata ta jest bezzwrotna. 

j) Opłata za Karnet – cena zakupu Karnetu wg. aktualnego cennika. 
k) Wejście jednorazowe – opłata za jednorazowe wejście do klubu zgodnie ze stawkami 

określonymi w aktualnym cenniku Pride Fitness Club 
l) Strefa klienta – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi 

jak: zapisy na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie 
karnetu, podgląd opłaconych karnetów). Strefa klienta jest dostępna pod adresem 
www.pridefitness.pl. 

 
§ 2 – Członkostwo w klubie 
 

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
2. Członkostwo w klubie powstaje w dniu zawarcia Umowy i opłaceniu opłaty rejestracyjnej  

w wysokości określonej w umowie. 
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Każdy zakup karnetu automatycznie przedłuża okres 

ważności umowy. 
4. Personel klubu ma prawo sprawdzić zgodność danych klienta na Karcie Klubowej z danymi z 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku stwierdzenia braku takiego dokumentu, Personel ma 
prawo domówić wejścia do klubu.   

5. Każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia,  
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

6. Rozwiązanie umowy członkowskiej w jakiejkolwiek formie, nakłada obowiązek zapłacenia 
jednorazowej opłaty administracyjnej przy ponownej wizycie w klubie. 

 



 
 
 
 
§ 3 – Zawarcie i rozwiązanie umowy o Zakup Karnetu 
 

1. Zakupu Karnetu może dokonać tylko Członek Klubu. Karnet obowiązuje od dnia zapłaty ceny, chyba 
że Umowa o Zakup Karnetu wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku zawarcia Umowy o Zakup 
Karnetu, w której Członek Klubu zobowiązuje się do zapłaty Opłaty Abonamentowej w ratach, Karnet 
obowiązuje od dnia zapłaty pierwszej raty Opłaty Abonamentowej, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

2. Zarówno Członek Klubu jak i sam Klub ma prawo wypowiedzieć Umowę o Zakup Karnetu za 
uprzednim jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego, bez wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy. 

3. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu ze skutkiem natychmiastowym, bez 
zachowania terminu wypowiedzenia z powodu: 

a) nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z usług 
Klubu. Dla skutecznego rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu wymagane jest załączenie 
odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby  
i niemożność uczestniczenia w zajęciach Klubu. 

b) zmiany miejscowości, w której Członek Klubu zamieszkuje. 
c) innej ważnej przyczyny, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez menagera Klubu. 
d) rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte 

pomimo pisemnego wezwania ze strony Członka Klubu. 
4. Pride Fitness Club ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek Klubu narusza postanowienia Umowy, Umowy o 
Zakup Karnetu, w tym przede wszystkim: 

a) zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, nie stosuje się do 
poleceń kierownictwa lub personelu Pride Fitness Club odpowiedzialnego za prowadzenie 
Klubu 

b) zalega z zapłatą Opłaty Abonamentowej przez okres dłuższy niż 60 dni. 
5. W przypadku rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu na zasadach określonych w § 3 ust. 2 i 3 litera a, b, 

c oraz ust. 4 Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną 
Karnetu miesięcznego a miesięczną ratą Opłaty Abonamentowej za każdy miesiąc obowiązywania 
Umowy o Zakup Karnetu. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu na zasadach określonych w § 3 ust. 3 litera d, 
Członek Klubu nie jest zobowiązany do zwrotu udzielonego mu rabatu. Klub zaś w takim wypadku 
dokona zwrotu uprzednio wniesionej przez Członka Klubu Opłaty Abonamentowej za okres 
niewykorzystanego karnetu. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Członek Klubu, z którym rozwiązano Umowę w trybie § 3 ust. 4 może ubiegać się o ponowne 
członkostwo w Klubie po upływie 6 miesięcy licząc od daty jego rozwiązania. 

8. Informacje zawarte w § 3 ust. 2,3 pkt. a,b,c, ust. 4 pkt. b, ust. 5, 6, dotyczy tylko karnetów 
długookresowych. W przypadku karnetów miesięcznych lub ilościowych Członkom Klubu nie 
przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy poza § 3 ust. 3 pkt. d. 

 
 
§ 4 – Cennik oraz sposób dokonywania płatności 
 

1. 1.Cennik usług świadczonych w klubie dostępny jest w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej 
www.pridefitness.pl 

2. Członkowie klubu mają obowiązek uiszczać płatności z góry za wybrany karnet. 
3. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do 

zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu. 
4. W przypadku karnetów obowiązujących powyżej 3 miesięcy Członek Klubu może dokonać całej 

zapłaty jednorazowej lub zobowiązać się do dokonania zapłaty w miesięcznych ratach określonych  
w Umowie o Zakup Karnetu, przy czym jeżeli nie umówiono się inaczej zapłata pierwszej raty Opłaty 
Abonamentowej musi nastąpić w dniu zawarcia Umowy o Zakup Karnetu. 

5. W przypadku zawarcia Umowy o Zakup Karnetu przewidującej zapłatę Opłaty Abonamentowej  
w miesięcznych ratach, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania każdej raty do 15-do każdego 
miesiąca. 

6. Członek Klubu, który wykupił karnet na co najmniej pół roku, może zawiesić Karnet w Klubie. 



Nieobecność podczas zawieszenia Karnetu przedłuża ważność Karnetu o okres absencji, jednak nie 
dłużej niż o 30 dni w ciągu roku dla abonamentu rocznego i 15 dni dla abonamentu półrocznego. 
Minimalny okres zawieszenia Karnetu wynosi 7 dni. Karnet może być zawieszony trzykrotnie dla 
abonamentu rocznego i dwukrotnie dla abonamentu półrocznego. 

7. Przedstawienie zwolnienia lekarskiego upoważnia do przedłużenia ważności każdego karnetu o okres 
wskazany w zwolnieniu. 

8. Pride Fitness Club jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, 
gdy zalega on z zapłatą co najmniej jednej raty Opłaty Abonamentowej. 

9. Opłaty Abonamentowe mogą być zapłacone poprzez uiszczenie opłaty gotówką i kartą w recepcji 
Klubu oraz przez system płatności cyklicznych ESPAGO. 

10. Pride Fitness Club zastrzega sobie możliwość zmiany cennika usług. Zmiana taka nie dotyczy usług  
w ramach umów już zawartych. Zmiana cennika nie stanowi zmiany Umowy, Umowy o Zakup Karnetu 
jak i Regulaminu. 

 
 
§ 5 – Dokonywanie płatności na odległość i poza siedzibą klubu 
 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów 
określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu zakupu usługi, a do 
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem 
konsumenckim. 

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna 
formie. 

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny 
jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  

o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane 
przez niego płatności, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 
Prawa konsumenckiego. 

8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył 
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności. 

9. Warunkiem odstąpienia od Umowy i zwrotu środków jest niekorzystanie z usług Klubu w ramach 
opłaconego okresu jakiego dotyczy zakup. 

10. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze 
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny 
być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania 
przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie 
ma regulamin i stosowne przepisy prawa. 

 
 
§ 6 – Zasady korzystania z Klubu 
 

1. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z Regulaminem Klubu, zawarcie umowy, 
zrejestrowanie w systemie obsługującym Klub oraz uiszczenie opłaty zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 

2. W celu prawidłowej realizacji usług klub może przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-
mail, nr. Telefonu, data urodzenia, a w przypadku Członków kupujących karnety długookresowe 
również numer PESEL. 

3. Wstęp do Klubu jest możliwy tylko za pomocą systemu dostępu z wykorzystaniem Karty 
Członkowskiej. 

4. W przypadku zgubienia Karty Klubowej Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o 
tym recepcję Klubu. 

5. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. 
6. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać Kartę klubową upoważniający do korzystania z 

usług Klubu, a następnie zostawić ją na recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po skończonym 



treningu należy oddać kluczyk i odebrać Kartę Klubową. W przypadku zgubienia kluczyka Członek 
klubu jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka na podstawie rachunku. 

7. Członek Klubu ma obowiązek  przynoszenia własnego ręcznika w celu położenia go na przyrządach na 
siłowni oraz na matach podczas zajęć fitness. 

8. Pod natryskami zaleca się używania obuwia ochronnego (klapki z antypoślizgową podeszwą). 
9. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne inne od tego w którym do Klubu się przyszło oraz 

strój sportowy. 
10. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, środków 

dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.  
11. Sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu Klubu należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem 

oraz w sposób bezpieczny dla siebie oraz pozostałych Członków Klubu. Przed przystąpieniem do 
ćwiczeń należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń. 

12. Podczas ćwiczeń z wolnym ciężarem zaleca się używania maty ochronnej. 
13. Zabrania się rzucania sprzętu bezpośrednio na posadzkę. 
14. Po skończonym treningu należy uporządkować stanowisko ćwiczeń. 
15. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych bez zgody personelu Klubu. 
16. Za dewastacje sprzętu Członkowi Klubu grozi odpowiedzialność karna i finansowa. 
17. W razie wątpliwości dotyczącej zdolności do podjęcia wysiłku fizycznego Członek Klubu jest 

zobowiązany do zasięgnięcia opinii medycznej. Personel Klubu nie posiada wykształcenia 
medycznego. 

18. Zabrania się korzystania z usług Klubu osobom chorym na choroby zakaźne, które mogą mieć wpływ 
na inne osoby przebywające w Klubie 

19. Członek Klubu korzystający z usług Klubu jest zobowiązany do  poinformowania pracowników o 
wszelkich dolegliwościach. 

20. Zabrania się wnoszenia do strefy ćwiczeń wszelkich szklanych przedmiotów, gorących napojów oraz 
wprowadzania i przechowywania zwierząt na terenie Klubu. 

21. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu wszelkich niebezpiecznych narzędzi oraz materiałów 
pirotechnicznych. 

22. Zabrania się fotografowania, filmowania wnętrz Klubu w celach komercyjnych bez uprzedniej 
pisemnej zgody menagera Pride Fitness Club. 

23. Zabrania się handlu oraz pozostawiania ulotek reklamowych na terenie Klubu. 
24. Zabrania się prowadzenia treningów personalnych bez pisemnej zgody menagera PFC. 
25. Stanowisko trenera personalnego mają prawo zajmować osoby upoważnione przez Klub po 

wcześniejszym uzgodnieniu warunków współpracy. Osoby prowadzące treningi personalne bez zgody 
Klubu będą ponosiły konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem regulaminu. 

26. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane  są okazywać sobie wzajemną tolerancję  
i zrozumienie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły  
w stosunku do drugiej osoby. 

27. Członkowie Klubu zobowiązani są zakończyć trening 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić 
klub najpóźniej w godzinie zamknięcia. 

28. Osoby naruszające porządek oraz łamiące zasady regulaminu zostają wykluczone z Klubu.  
O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie poinformowany ustnie przez pracowników Klubu.  
W przypadku wykluczenia z Klubu nie jest zwracana równowartość karnetu. 

29. Pracownicy Klubu czuwają nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski oraz reklamacje 
należy kierować bezpośrednio do recepcji lub menagera Klubu. 

 
 

§ 7 – Regulamin rezerwacji zajęć grupowych 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja poniższego regulaminu. 
2. Klient zobowiązany jest do uzyskania informacji, na które zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc. 
3. Przed uczestnictwem w zajęciach grupowych należy dokonać rezerwacji po numerem telefonu (032) 

647 10 81 lub 883 770 210, za pośrednictwem Strefy Klienta na stronie internetowej 
www.pridefitness.pl   lub osobiście w recepcji Klubu. Konieczność rezerwacji na zajęcia grupowe 
wynika z faktu ograniczonej liczby miejsc. Na zajęcia Cross Training II można zapisać się tylko 
telefonicznie lub w bezpośrednio w recepcji klubu. 

4. Rezerwacja może być dokonana najwcześniej z czternastodniowym wyprzedzeniem, a najpóźniej co 
najmniej 15 min przed rozpoczęciem zajęć. 

5. Rezerwacje można odwołać najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem zajęć. Niedotrzymanie tego 
terminu skutkuje uznaniem zajęć jako odbyte. 



6. Dwukrotne nieodwołanie rezerwacji skutkuje utratą możliwości rezerwacji na 14 dni. 
7. Tylko osoby, które dokonały rezerwacji mają zagwarantowane miejsce na zajęciach oraz sprzęt 

sportowy.  
8. Klient ma obowiązek pojawienia się w Klubie przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu 

przygotowania się do zajęć bądź przygotowania niezbędnego sprzętu. 
9. Niedopuszczalne jest wejście na zajęcia po ich rozpoczęciu. 
10. Osoby zapisane na zajęcia mają obowiązek zeskanowania karty celem potwierdzenia swojej obecności. 

Jeśli osoba nie potwierdzi swojej obecności skanuje kartę osoba prowadząca zajęcia. Osoba 
prowadząca zajęcia ma prawo nie rozpocząć zajęć jeśli liczba osób na Sali nie zgadza się z liczba 
zeskanowanych kart. Zajęcia rozpoczną się z chwilą wyjaśnienia różnicy. 

11. Zajęcia które rozpoczęły się później kończą się zgodnie z harmonogramem. 
12. W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęciach Klub zezwala na udział w nich zainteresowanej 

osobie jeśli ta stawi się na sali z chwilą ich rozpoczęcia. 
13. W przypadku zajęć na które nie obowiązuje rezerwacja osoba prowadząca decyduje o liczbie osób  

w nich uczestniczących. 
14. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić Klientowi uczestnictwa w zajęciach jeśli ten się spóźnił i nie 

odbył rozgrzewki. 
15. Prowadzący zajęcia ma prawo wyproszenia z zajęć Członka Klubu, który narusza ich porządek, łamie 

regulamin i używa sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
16. Pride Fitness Club ma prawo dokonywać zmiany w harmonogramie, a w szczególności zmiany 

prowadzącego oraz rodzaju zajęć jeśli nastąpi sytuacja wyjątkowa. 
 
§ 8 – Dane osobowe 
 
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na 
naszej stronie internetowej lub w recepcji Klubu.  
 

1. Administrator Danych Osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel Pride Fitness Club – Szumera sp. z o.o. sp. 
k. z siedzibą w Zimnodół 96A, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000617440,  NIP: 637-219-59-19, 
REGON: 36172640900000. 
W sprawie danych osobowych oraz realizacji uprawnień wynikających z polityki prywatności możesz 
się kontaktować z klubem za pośrednictwem: 
• Poczty tradycyjnej na adres: Szumera sp. z o.o. sp. k. Zimnodół 96A, 32-300 Olkusz. 
• Poczty elektronicznej pod adresem: ado.szumera@gmail.com 
 

2. Cel przetwarzania danych osobowych. 
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/f. ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych, 
świadczenia usług drogą elektroniczną,  przesyłania newslettera (na podstawie osobnej zgody) oraz 
zabezpieczenie obopólnych interesów (monitoring wizyjny). Podanie danych osobowych jest zawsze 
dobrowolne ale niezbędne, by skorzystać z usług Klubu, zarezerwować zajęcia czy skontaktować się z 
nami. 

 
3. Prawa jakie przysługują Klientą w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Pride Fitness 

Club. 
Prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych osobowych, do 
usunięcia swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, do 
przeniesienia swoich danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do wniesienia skargi do GIODO. 

 
4. Przekazywanie danych osobowych. 

Klub powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Sharptec z siedzibą w ul. Prof. Michała 
Życzkowskiego 14, 31-864. Firma Sharptec jest właścicielem programu Gym Manager, który służy do 
zarządzania obiektem Pride Fitness Club.  
Oprócz firmy Shaprtec, Klub nie przekazuje danych osobowych żadnym osobom bądź instytucją 
trzecim. Nie przekazujemy również Twoich danych do państw trzecich t.j. poza obszar Unii 
Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  



 
5. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu 
realizacji praw i obowiązków  wynikających z przepisów prawa o ile wcześniej klient nie zdecyduje się 
na usunięcie danych osobowych.  

 
§ 9– Korzystanie z klubu przez osoby małoletnie 
 

1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych mogą być osoby, które 
ukończyły 14 rok życia. 

2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez osobę małoletnią podpisuje rodzic lub opiekun 
prawny w obecności pracownika Klubu, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda na uczestnictwo  
w zajęciach obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią. 

3. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź 
prawnych opiekunów, złożoną osobiście w recepcji Klubu, i tylko pod ich opieką.  

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób małoletnich wynikające z niestosowania się do 
programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Klubu. 

5. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających  
w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług i urządzeń wyłącznie przez osoby 
pełnoletnie. 

6. Osoby małoletnie będące członkami Klubu zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad 
Regulaminu dotyczących pełnoletnich Członków Klubu. 

 
 
§ 10 – Wyłączenie odpowiedzialności Klubu 
 

1. Członek korzysta z infrastruktury Klubu oraz uczestniczy  w zajęciach na własną odpowiedzialność. 
2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje 

zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu zawierając 
Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu/Spółki z tytułu uszczerbku na zdrowiu 
bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem  
w zajęciach organizowanych przez Klub. 

3. Członek Klubu ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek w przebieralni.  
4. Pieniądze oraz inne wartościowe przedmioty należy przechowywać w depozycie przy recepcji Klubu. 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy cenne pozostawione poza depozytem klubu. 
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Członkowi Klubu przez innego Członka 

Klubu lub jakiekolwiek osoby trzecie. 
 

 
§ 11 – Przechowywanie przedmiotów na terenie klubu 

 
1. Przedmioty, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć powinny być przechowywane  

w zamkniętych szafkach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami lub 
w otwartych szafkach. 

2. W przypadku zgubienia klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia o tym recepcji Pride Fitness Club W razie nie odnalezienia klucza, Członek Klubu jest 
zobowiązany do pokrycia kosztów za wymianę zamka na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku. 

 
 
 
§ 12 – Postanowienia końcowe 
 

1. Pride fitness Club ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to zmiany 
Umowy oraz Regulaminu. 

2. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Pride Fitness Club zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia 
pomieszczeń i usług Klubu Członkom. 

3. Klub może zostać zamknięty w sytuacjach nagłych lub gdy wymaga tego sytuacja kryzysowa(zabiegi 
sanitarne, przeprowadzanie koniecznych remontów, usuwanie awarii zagrażających bezpieczeństwu).  
O planowanym zamknięciu Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części Opłaty Abonamentowej, o ile nie 



będzie dłuższe niż 10 dni w roku. 
4. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. 
5. Pride Fitness Club zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub 

wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny. 
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. 

Opłata rejestracyjna ani Opłata Abonamentowa nie zawiera w sobie opłaty za parking. 
7. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Klubu mogą być składane w pisemnej formie  

w recepcji Klubu. 
8. Pride Fitness Club zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, 

prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez 
Klub, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia go Członkom Klubu. 

9. Poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, 
zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 
cywilnego. 


