Regulamin korzystania z klubu Fabryka Zdrowia gym
& fitness
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Warunkiem korzystania z siłowni, sali fitness oraz strefy cardio klubu
Fabryka Zdrowia gym & fitness zwanego dalej Klubem jest
przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia
może zostać członkiem Klubu tylko za pisemną zgodą opiekuna
prawnego.
Członkiem Klubu jest osoba, która złożyła oświadczenie o dobrym stanie
zdrowia, nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo uniemożliwiające lub
utrudniające wykonywanie ćwiczeń.
W pomieszczeniu przeznaczonym do ćwiczeń obowiązuje obuwie i strój
sportowy.
Członkowie Klubu zobowiązani są do pozostawienia po sobie porządku
oraz korzystania w trakcie ćwiczeń z ręcznika, który powinien być
położony na tapicerce urządzenia do ćwiczenia.
Członkowie Klubu zobowiązani są po zakończeniu ćwiczenia do odłożenia
sprzętu w przeznaczonym do tego miejscu.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu
przechowywane w szafkach oraz innych miejscach na terenie klubu.
Karta Klubu jest imienna i nie może być odstąpiona osobą trzecim.
Członkowi Klubu posiadający aktualne karty zobowiązani są do
pozostawienia jej u instruktora, tylko wtedy otrzymają kluczyk do szafki
oraz możliwość korzystania z Klubu.
W pomieszczeniach Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i narkotyków,
przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.
Wszystkich członków Klubu uprasza się o zachowanie kultury osobistej.
Członkowie Klubu zobowiązani są do nie utrudniania innym Członkom
możliwości korzystania z usług Klubu.
Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
innym Członkom, a także za szkodę w mieniu Klubu.
Zauważone uszkodzenia na terenie Klubu należy bezzwłocznie zgłosić
instruktorowi.
Członek Klubu korzysta z usług na własną odpowiedzialność i nie może
zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub pogorszenia
stanu zdrowia.
Wszelkie problemy, niejasności i uwagi należy zgłaszać instruktorowi
Klubu Forma.
W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się
przepisy kodeksu cywilnego.

