OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko:
Adres zameldowania:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

REGULAMIN
CENTRUM TRENINGOWEGO GOŚCINNA
Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania z klubu o nazwie Centrum
Treningowe-Gościnna (dalej jako: „Klub”), prowadzonego przez CTG spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego ul. Gościnna 15/19 Przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

prowadzonego

przez

wpisaną do Rejestru
Sąd

Rejonowy

dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000884473, NIP: 1182220445, Regon: 388248475 (dalej jako: „CTG”).
Regulamin Klubu określa prawa i obowiązki klientów Klubu. Regulamin został stworzony, aby
zapewnić naszym Klientom bezpieczeństwo i miłe spędzanie czasu podczas każdej wizyty w Centrum
Treningowym Gościnna.
§1
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Klientem Klubu może zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Osoba, która ukończyła 16 rok życia może korzystać z usług Klubu jedynie za pisemną zgodą
ustawowego przedstawiciela i po nabyciu karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia do Klubu.
3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i
pod opieką rodzica lub opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
dziecka podczas treningu, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia do Klubu.
4. Osoba korzystająca z usług Klubu jest zwana dalej „Klientem”.
§2
USŁUGI KLUBU
1. Zakres usług świadczonych przez Klub obejmuje: korzystanie z siłowni oraz udział w zajęciach
sztuk walk.

2. Korzystanie z usług Klubu jest możliwe wyłącznie na podstawie możliwych trybów:
a) jednorazowe wejście po uiszczeniu jednorazowej opłaty,
b) na podstawie Regulaminu po jego podpisaniu (przez czas nieokreślony) i zgodnie z aktualną
ofertą Klubu udostępnioną na stronie internetowej Klubu albo w recepcji Klubu,
c) na podstawie umowy zawartej na okres 12-miesięcy pomiędzy Klientem a CTG o świadczenie
usług polegających na umożliwieniu korzystania Klientowi z oferty Klubu oraz na podstawie
Regulaminu w zakresie postanowień nieuwzględnionych w umowie.
3. Wykupiony karnet może być wykorzystywany wyłącznie w Klubie.
4. Nabycie Karnetu jest możliwe zgodnie z jednym z poniżej wybranych trybów:
• w recepcji Klubu
• za pośrednictwem strony internetowej:
https://centrumtreningowe-goscinna.cms.efitness.com.pl/, którego warunki określa Regulamin
Sprzedaży Karnetów Centrum Treningowego Gościnna.
5. Klub oferuje możliwość nabycia jednego z poniżej wymienionych rodzajów karnetów:
a) karnety miesięczne – obejmują możliwość korzystania przez okres jednego miesiąca z
urządzeń i maszyn albo możliwość korzystania z urządzań i maszyn wraz z możliwością
uczęszczania na zajęcia grupowe sztuk walki, zgodnie z ofertą Klubu dedykowaną dla jednej z
wymienionych grup:
- dla studentów do 26 roku życia
- dla seniorów od 65 roku życia
- dla pozostałych osób,
b) karnet dwunastomiesięczny – obejmuje możliwość korzystania przez okres dwunastu miesięcy
z urządzeń i maszyn albo możliwość korzystania z urządzeń i maszyn wraz z możliwością
uczęszczania na zajęcia grupowe sztuk walki, zgodnie z ofertą Klubu dedykowaną dla jednej z
wymienionych grup:
- dla studentów do 26 roku życia
- dla seniorów od 65 roku życia
- dla pozostałych osób,
c) karnet miesięczny dla dzieci (od 6 roku do 16 roku życia roku życia) – na zajęcia sztuk walki
d) jednorazowe wejście na siłownię
e) jednorazowe wejście na zajęcia sztuk walki.
6. Klient po wykupieniu jednego z ww. karnetów otrzymuje Kartę, która posiada indywidualny numer
identyfikacyjny przypisany do Klienta. Użyczanie Karty innej osobie do jednorazowego czy też
okresowego użytkowania nie jest dozwolone.
7. Na życzenie pracownika Klubu, przy okazaniu Karty Klient jest zobowiązany do okazania dowodu
tożsamości.
8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia Karty, CTG wydaje duplikat za uprzednią zapłatą kwoty
30 zł – w recepcji Klubu albo przelewem na rachunek bankowy Klubu: 33 1600 1462 1865 2116
6000 0001.

9. CTG nie zwraca kosztów za nieobecność klienta w Klubie. Karnet wykupiony na dany miesiąc musi
być wykorzystany w danym miesiącu i nie ma możliwości przedłużenia go na miesiąc następny.
§3
OPŁATY ZA KARNET NA SIŁOWNIĘ
1. Klient może korzystać z siłowni na podstawie posiadanego karnetu na siłownię

przez czas

nieokreślony
2. Klient jest zobowiązany do terminowego uiszczania miesięcznych opłat za korzystanie z usług
Klubu.
3. Opłata za karnet na siłownię jest uiszczana w terminie do 3 dnia okresu rozliczeniowego.
4. Okresem rozliczeniowym jest okres 30 dni, który rozpoczyna swój bieg w dniu nabycia karnetu
zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Centrum Treningowego Gościnna.
5. Kwota miesięcznej opłaty za utrzymanie karnetu na siłownię jest wskazana w aktualnej ofercie
Klubu na stronie internetowej https://centrumtreningowe-goscinna.cms.efitness.com.pl/ oraz
w recepcji Klubu.
6. Brak płatności za kolejny miesiąc jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z usług Klubu, co
nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia. Ponowne przystąpienie do korzystania z usług
Klubu wymaga wykupienia nowego karnetu.
7. Opłaty za korzystanie z usług Klubu na podstawie umowy o świadczenie usług przez czas
określony dwunastu miesięcy są uregulowane w odrębnej umowie.
§4
UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH
1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje
osobom, posiadającym rezerwację na dane zajęcia, w dalszej kolejności osobom posiadającym
„karnet miesięczny” albo karnet dwunastomiesięczny i kończąc na osobach przybyłych na
jednorazowe wejście.
2. Rezerwacji można dokonać za pomocą strefy klienta na stronie: https://centrumtreningowegoscinna.cms.efitness.com.pl/ albo osobiście w recepcji Klubu.
3. CTG zastrzega sobie prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia danych zajęć po
wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów Klubu przez ogłoszenie w klubowych szatniach,
recepcji

lub

informację

telefoniczną,

mailową

i

na

stronie

internetowej

Klubu

https://centrumtreningowe-goscinna.cms.efitness.com.pl/.
4. Klienci Klubu są zobowiązani do czytania bieżących informacji i ogłoszeń umieszczanych w
budynku Klubu i dostosowanie się do nich.
5. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba uczestników będzie niższa
niż 5 osób.

6. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min,
ze względów bezpieczeństwa mogą zostać poproszeni przez instruktora zajęć o opuszczenie sali
zajęciowej.
§5
GODZINY OTWARCIA KLUBU
1. Klient może korzystać z usług Klubu w godzinach jego otwarcia.
2. Klub jest otwarty dla Klientów w godzinach wskazanych na stronie internetowej Klubu:
https://centrumtreningowe-goscinna.cms.efitness.com.pl/
3. Klub zastrzega sobie prawo zmiany lub skrócenia godzin otwarcia Klubu w okresie letnim, święta
państwowe oraz kościelne.
4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia klubu w przypadkach wskazanych powyżej
w punkcie 3 oraz innych poza wymienionymi, o czym poinformuje Klientów co najmniej na 24 h
przed zmianą, chyba że Klub będzie musiał zostać zamknięty natychmiast z przyczyn niezależnych
od CTG, czyli np. w sytuacji wprowadzenia ograniczeń przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, konieczności przeprowadzenia natychmiastowych napraw i innych czynności w
budynku Klubu, bez których wykonania Klienci mogliby zostać narażeni na utratę zdrowia lub życia
oraz inne.
§6
ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ KLUBU
1. Osoby korzystające z pomieszczeń Klubu muszą zostawić swoją Kartę w recepcji Klubu bądź
wykupić jednorazowe wejście. W zamian za Kartę otrzymują kluczyk do szafki, który po
skończonych ćwiczeniach zostanie wymienione na Kartę. W przypadku zgubienia lub nieoddania
kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z Klubu zostanie pobrana opłata w
wysokości 30 zł. Szafki mogą być wykorzystywane jedynie w celu przechowywania swoich rzeczy
przez czas pobytu w Klubie.
2. Dbając o komfort i bezpieczeństwo naszego Klienta wymagamy:
• posiadania ze sobą ręcznika i odpowiedniego stroju sportowego,
• czystego, zmiennego obuwia sportowego (osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać
udziału w treningu),
• punktualnego przyjścia na zajęcia grupowe,
• rezygnacji z żucia gumy podczas ćwiczeń,
• powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu innym Klientom,
powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń Klubu,
• poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
• przestrzegania zasad sanitarnych ustalonych przez Klub, których treść jest dostępna w
pomieszczeniach Klubu.

3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych tj.: wentylatory, sprzęt
radiowotelewizyjny (audio) itp.
4. Dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych Klientów, Klient, który zauważy usterkę
powinien poinformować niezwłocznie osobę dyżurującą na stanowisku recepcji o uszkodzeniu albo
nieprawidłowym działaniu urządzeń technicznych.
5. Po każdym zakończonym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczonym do tego miejscu.
§7
POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
1. Na terenie Klubu zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków
odurzających.
2. Na terenie Klubu zabrania się wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, noży, materiałów
wybuchowych, pirotechnicznych i łatwopalnych.
3. Na terenie Klubu zabrania się prowadzenia zajęć indywidualnych przez trenerów personalnych bez
zgody CTG.
4. Za trening poprowadzony bez zgody (umowy) CTG trener jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w
wysokości 300 PLN na rachunek bankowy CTG o numerze: BNP Paribas 33 1600 1462 1865 2116
6000 0001.
5. Na terenie Klubu nie można prowadzić działalności marketingowej/reklamowej osoby trzeciej bez
zgody CTG, dotyczy to również zostawiania ulotek i innych materiałów informacyjnych.
6. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz fotografowania oraz nagrywania filmów w celach komercyjnych
bez uprzedniej zgody CTG wyrażonej na piśmie.
7. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą
wpuszczane na teren Klubu.
8. Osobom, które swoim zachowaniem będą naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu, będą
zakłócały lub uniemożliwiały innym korzystanie z usług świadczonych przez Klub lub będą celowo
zakłócały funkcjonowanie Klubu lub będą działały na jego niekorzyść - Klub może odmówić wstępu
na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1. Osoba kupująca karnet lub jednorazowe wejście oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na
korzystanie z usług Klubu.
2. Pracownicy i współpracownicy Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki utajenia przez
Klienta choroby, ciąży lub złego samopoczucia.
3. Klient wykonujący ćwiczenia, który nie ujawnił informacji o chorobie, ciąży lub złym samopoczuciu
czyni to na własną odpowiedzialność.

4. Klub informuje, iż pracownicy oraz osoby współpracujące z Klubem nie posiadają wykształcenia
medycznego.
5. Jeśli Klient poweźmie wątpliwości dotyczące jego zdrowia oraz adekwatności wykonywanych
ćwiczeń w stosunku do swojego samopoczucia/stanu zdrowia wówczas powinien zwrócić się do
lekarza o wydanie opinii w tym przedmiocie.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi
obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci zobowiązani są do stosowania intensywności i rodzaju
ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej sprawności fizycznej.
7. Każda kobieta w ciąży jest zobowiązana:
• poinformować o tym fakcie obsługę recepcji i trenera,
• przed wykupieniem karnetu należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń fizycznych,
• dobrać ćwiczenia odpowiednie dla kobiet w ciąży, według zaleceń instruktora lub obsługi recepcji.
8. Klient powinien korzystać z urządzeń i maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją
zamieszczoną na danym urządzeniu/maszynie.
9. CTG lub jego pracownicy lub współpracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za szkodę
powstałą na skutek używania przez Klienta urządzeń i maszyn w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem lub instrukcją ich obsługi, a także za szkodę powstałą na skutek wykonywania
ćwiczeń w niewłaściwy sposób, a w szczególności z niewłaściwym obciążeniem.
10.CTG lub jego pracownicy lub współpracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za szkodę
materialną lub krzywdę wynikającą z kontuzji lub wypadku, którym uległ Klient lub osoba trzecia
przebywająca w pomieszczeniach Klubu, z wyłączeniem szkody na osobie poniesionej przez
Klienta z winy CTG lub jego pracowników lub współpracowników.
11.CTG lub jego pracownicy lub współpracownicy nie będą odpowiedzialni za utratę, szkodę lub
kradzież rzeczy osobistych Klienta (lub osób trzecich przebywających w pomieszczeniach Klubu)
jeśli rzeczy osobiste nie były przechowywane w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z
Regulaminem Klubu, tj. w szafce udostępnionej Klientowi przez Klub.
§9
REKLAMACJE
1. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług przez CTG.
2. Złożenie reklamacji wymaga zgłoszenia jej:
- na piśmie w recepcji Klubu,
- listownie na adres Klubu,
- w wiadomości e-mail wysłanej na adres: recepcja@goscinna.com

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres poczty
elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu).
4. W przypadku braku wskazania danych kontaktowych oraz niemożliwości ustalenia ich w bazie
danych CTG - wówczas reklamacja może pozostać bez rozpatrzenia.
5. W zgłoszeniu powinien znajdować się szczegółowy opis przedmiotu reklamacji tj. wskazanie daty
zdarzenia, opisu zdarzenia, dane osób biorących udział w zdarzeniu oraz inne istotne według
Klienta okoliczności.
6. Klub rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nabycie karnetu lub jednorazowego wejścia jest równoznaczne z akceptacją powyższego
Regulaminu.
2. W stosunku do osób nie stosujących się do w/w punktów Regulaminu istnieje możliwość
anulowania karnetu.
3. Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na
specjalnie do tego przeznaczonej tablicy ogłoszeń w budynku, w którym mieści się Klub, na stronie
internetowej Klubu oraz w recepcji.
4. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść.

Data, miejscowość

Podpis Klienta

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kierowanie do mnie za pośrednictwem poczty
elektronicznej: …………………………………… powiadomień o ofertach lub treściach, które mogą
zawierać informacje handlowe.

Data, miejscowość
Podpis Klienta

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, przetwarzanie oraz
rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach marketingowych i handlowych, którego utrwalenie
zostanie dokonane w trakcie mojej obecności w Klubie.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojej osoby, które będzie polegało na:
a) publikacji w prasie drukowanej,
b) rozpowszechnianiu w Internecie, w szczególności na stronie Klubu,
c) w postaci billboardów albo bannerów.
Nadto oświadczam, iż nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, obróbkę, opracowanie i powielanie
wizerunku dowolną techniką na potrzeby publikacji we wskazanych celach.
Niniejsza zgoda następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Przeniesienie niniejszego oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz wszelkich praw z nią związanych na
osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje
nieodpłatnie.
W zakresie zgody na utrwalanie, rozpowszechnianie i przetwarzanie wizerunku oświadczam, iż
zostałem/am pouczony/a o możliwości wycofania tej zgody w każdym czasie, co wymaga złożenia
oświadczenia o wycofaniu tej zgody na piśmie.

___________________
Data

________________________
Podpis Klienta

