REGULAMIN KLUBU FITNESS – KOPALNIA FORMY
z dnia 2.01.2017r.
Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania z usług oferowanych przez Śląskie
Centrum Sportu sp. z o.o. z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) na ulicy Dąbrowskiego 2b, spółką zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000525766, NIP 6332233269, REGON 243690114, kapitał zakładowy
635 400 zł, zwaną dalej „Spółką” w klubie fitness Kopalnia Formy zwanym dalej „Klubem”
§ 1. KORZYSTANIE Z KLUBU
1.Spółka prowadzi Klub dla swoich Klientów, którzy zawarli roczną umowę
członkowską oraz osób, które wykupiły karnety lub pojedyncze wejścia na
poszczególne strefy klubu – zwanych dalej „Korzystającymi
z klubu”.
1.Za „Członka Klubu” uznaje się podmiot, który zawarł ze Spółką umowę roczną
określającą zasady korzystania
z wyposażenia Klubu oraz oferowanych w nim usług („Umowa o Członkostwo”).
1.Korzystający z klubu zobowiązany jest do:
a) wykonywania obowiązków określonych w:
I) Umowie o Członkostwo,
II) Regulaminie Klubu Fitness,
III) Regulaminach Poszczególnych Stref Klubu Fitness.
b) wykonywania poleceń pracowników lub współpracowników Spółki dotyczących:
organizacji, zasad porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Klubie;
ponoszenia opłat określonych w:
- Umowie;
- Regulaminach
1.Korzystanie z klubu rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu zawarcia ze Spółką
Umowy o Członkostwo, lub wykupieniu karnetu, chyba, że umowa stanowi inaczej.
2.Umowa o Członkostwo zawierana jest na czas oznaczony dwunastu miesięcy.
Karnety ważne są 30 dni od dnia pierwszego wejścia na teren klubu.
3.Z dniem następującym po ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy o
Członkostwo, umowa określona
w ust. 5 ulega przedłużeniu na następny okres dwunastu miesięcy, jeżeli Członek Klubu
albo Spółka nie złoży najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem okresu obowiązywania
Umowy o Członkostwo, oświadczenia o braku woli jej kontynuowania. Oświadczenie

należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedłużenie Umowy o
Członkostwo następuje na dotychczasowych zasadach.
1.Do wstępu Korzystającego do klubu uprawnia karnet wydany za pobraniem kaucji
w wysokości określone
w cenniku.
1.Korzystający z klubu posiadacz Karnetu nie jest uprawniony do upoważnienia
innych osób do wykonywania praw korzystającego z Klubu.
2.Korzystający z klubu jest zobowiązany do okazywania karnetu przy każdym
wejściu do Klubu oraz na każde żądanie pracowników lub współpracowników
Spółki, stanowiących obsługę Klubu.
3.W przypadku utraty karnetu Korzystający z Klubu jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Spółkę. Nowy karnet zostanie wydany z
nowym numerem rejestracyjnym po uiszczeniu przez Korzystającego opłaty równej
kaucji za wydany karnet,
4. Korzystający z klubu ma możliwość przedłużenia karnetu w przypadku choroby
po okazaniu L-4 lub jego kopii.
5.Po skończeniu ważności karnetu nie wykorzystane wejścia nie przechodzą na
kolejne miesiące.
6.Członkowi Klubu, który zawarł umowę na czas oznaczony dwunastu miesięcy,
przysługuje prawo do bezpłatnego zawieszenia członkostwa na czas nie
przekraczający w sumie jednego miesiąca.
7.Wolę zawieszenia członkostwa w Klubie należy zgłosić Spółce poprzez złożenie
oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne jest
zawieszenie członkostwa w jakiejkolwiek formie elektronicznej za pomocą maila i
sms.
8.W oświadczeniu, korzystający z Klubu wskazuje datę, w której zamierza zawiesić
członkostwo w Klubie. Pierwszy dzień zawieszenia korzystania z klubu nie może
przypadać wcześniej niż dzień następujący po doręczeniu Spółce oświadczenia o
zawieszeniu.
9.Okres obowiązywania umowy przedłuża się o czas zawieszenia członkostwa

§ 2. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY CZŁONKOWSKIEJ ROCZNEJ
1.Umowa może zostać rozwiązana przez Członka Klubu z uzasadnionej przyczyny,
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
kolejnego miesiąca kalendarzowego, licząc od daty wpływu pisemnego
oświadczenia o rozwiązaniu niniejszej umowy.
1.Za uzasadnioną przyczynę o której mowa w paragraf § 2 pkt 1 uważa się:
a)
przeciwwskazania
przewlekłej choroby;

wynikające

z

potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

b)
zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli obecne miejsce zamieszkania znajduje się w
odległości większej niż 50 km od poprzedniego;

c)
niezamierzonej utraty dochodów udokumentowanej zaświadczeniem wydanym
przez Urząd Pracy
1.Umowa może zostać rozwiązana przez Członka Klubu także z innych przyczyn
niż określone w § 2 pkt 2
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego
miesiąca kalendarzowego, licząc od daty wpływu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu
niniejszej umowy.
W przypadku rozwiązania umowy przez Członka Klubu z innych przyczyn niż wskazane w
§ 2 pkt 2, Członek Klubu zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanej w ramach
promocji Kumulacja Korzyści w wysokości równej należności z tytułu udzielonej promocji
liczonej jako maksymalna wartość promocji pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za
okres rzeczywistego obowiązywania umowy.
1.Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o. może rozwiązać umowę z uzasadnionej
przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego, licząc od daty odebrania
zawiadomienia o rozwiązaniu niniejszej umowy.
1.Za uzasadnioną przyczynę o której mowa w paragraf § 2 pkt 4 uważa się:
a)

nie wykonywanie zobowiązań określonych w § 1 ust. 3 lit. a-b;

b)
opóźnienie z zapłatą na rzecz Spółki wymagalnej opłaty wynikającej z korzystania z
Klubu, przez okres dłuższy niż 7 dni.
1.W wypadku rozwiązania Umowy o Członkostwo:
a)

Członek Klubu oraz Posiadacz Karty Członkowskiej zobowiązany jest do:

I ) zapłaty wymagalnych opłat wynikających z Umowy o Członkostwo;
II ) niezwłocznego zwrotu karnetu;
b)
jeżeli Członek Klubu zapłacił na rzecz Spółki opłaty, w tym opłaty członkowskie, za
okres przypadający po rozwiązaniu Umowy o Członkostwo, Spółka dokona ich zwrotu.
Zwrot nastąpi po rozwiązaniu Umowy o Członkostwo, w terminie czternastu dni od dnia
pisemnego wskazania przez Członka Klubu rachunku bankowego, na który zwrot ma
nastąpić.
1.Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o. jest upoważnione do wystąpienia przed
właściwym sądem z powództwem o zapłatę nieuiszczonej należności, wraz z
ustawowymi odsetkami za opóźnienie za wszelkie świadczenia zawiązane z
niniejszą umową.
2.Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji
niniejszej umowy będą rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie.

3.W przypadku braku porozumienia stron sądem właściwym do rozstrzygania
sporów będzie właściwy Sąd Cywilny.
§ 3. OPŁATY
1.Korzystający z Klubu jest zobowiązany do zapłaty:
a) kaucji za karnet;
b) opłaty za karnet
b) opłat członkowskich;
c) opłat dodatkowych, jeżeli korzysta z dodatkowych usług oferowanych w Klubie;
1.Jeżeli Umowa o Członkostwo lub inne umowy zawarte przez Członka Klubu ze
Spółką nie stanowią inaczej, wysokość opłat określonych w ust. 1, zawiera Cennik.
2.Opłata członkowska jest opłatą miesięczną.
3.Jeżeli Umowa o Członkostwo nie stanowi inaczej, pierwsza opłata członkowska
jest płatna w dniu zawarcia Umowy o Członkostwo.
4.Opłata miesięczna uiszczana jest przez członka klubu w terminie, który
odpowiada datą początkowemu dniowi
obowiązywania umowy ( np. umowa obowiązująca od 8.01.2017 roku rodzi obowiązek
drugiej opłaty do dnia
8.02.2017 r. – za miesiąc z góry. ), a gdy takiego dnia nie ma w danym miesiącu - w
ostatnim dniu tego
miesiąca.
1.Członek Klubu jest uprawniony do zapłaty z góry opłat członkowskich należnych
za okres, na który zawarto Umowę o Członkostwo.
2.Wysokość opłat członkowskich nie jest uzależniona od ilości oraz czasu
korzystania z Klubu
3.Okoliczność, że Członek Klubu nie korzysta z Klubu nie stanowi skutecznej
podstawy do uchylenia się od zapłaty opłat członkowskich lub żądania ich zwrotu.
4.Opłata dodatkowa jest opłatą uzależnioną od tego, czy Członek Klubu korzysta z
dodatkowych usług oferowanych w Klubie. Zakres oraz cennik usług dodatkowych
dostępny jest na stronie internetowej Kopalni Formy oraz w recepcji Klubu.
5.Opłata dodatkowa jest opłatą jednorazową płatną bezpośrednio przed
wykonaniem usługi.
6.Członek Klubu może zostać obciążony opłatami administracyjnymi w wysokości
określonej w Cenniku,
w przypadkach:
a) utraty karnetu;
b) braku zwrotu karty członkowskiej, jeżeli obowiązek zwrotu wynikał z Regulaminu;
§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOSAŻENIA KLUBU ORAZ OFEROWANYCH W NIM
USŁUG

1.Korzystający z Klubu jest uprawniony do przebywania w Klubie w dniach oraz
godzinach jego otwarcia.
2.Dni oraz godziny otwarcia Klubu są wywieszone w recepcji Klubu oraz widnieją na
stronie internetowej Klubu.
3.Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu na czas konieczny do
przeprowadzenia remontów, prac adaptacyjnych, zabiegów sanitarnych, a także
usunięcia awarii. O planowanym zamknięciu Klubu, korzystający z Klubu zostanie
powiadomiony z wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie informacji o zamknięciu w
recepcji Klubu.
4.Zamknięcie Klubu z przyczyn określonych w ust. 3, nie uprawnia korzystającego z
Klubu do żądania zwrotu opłaty członkowskiej, o ile zamknięcie nie przekroczy
dziesięciu dni w roku kalendarzowym.
5.Korzystający z Klubu zobowiązany jest opuścić Klub najpóźniej z upływem godzin
jego otwarcia w danym dniu.
6.Zabrania się korzystania z wyposażenia Klubu oraz oferowanych w nim usług, w
tym sauny, jeżeli:
a) Korzystający z Klubu cierpi na problemy zdrowotne, przyjmuje leki lub inne środki, które
w jakikolwiek sposób
wpływają na jego zdolności fizyczne lub psychiczne;
b) Korzystający z Klubu jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych
środków działających podobnie.
1.Korzystający z klubu który zamierza skorzystać z sauny, zobowiązany jest przed
jej pierwszym użyciem skonsultować ten zamiar z lekarzem.
2.Korzystający z Klubu podczas wizyty w Klubie zobowiązany jest do:
a) używania ubioru oraz obuwia odpowiedniego ze względu na wykorzystywane
wyposażenie Klubu oraz stosownie
do usług oferowanych w Klubie, o ile z nich korzysta w danym dniu;
b) korzystania z ręczników podczas ćwiczeń fizycznych oraz innych usług oferowanych
przez Klub w celu zapewnienia
utrzymania wyposażenia Klubu w czystości.
1.Korzystający z Klubu jest uprawniony do korzystania wyłącznie z trenerów
personalnych zatrudnionych w Klubie.
2.Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zapisów na zajęcia grupowe.
3. Korzystający z klubu zobowiązany jest do stawienia się w wyznaczonym dniu i
godzinie na umówione zajęcia z trenerem personalnym lub inne organizowane
przez Klub o ile zamierza w nich uczestniczyć.
4.Brak stawiennictwa na umówione zajęcia z trenerem personalnym, skutkuje
koniecznością zapłaty całości opłaty, tak jakby Korzystający z Klubu w nich
uczestniczył.
5.Zabrania się:
a) rzucania (upuszczania z wysokości) wyposażenia Klubu, w tym w szczególności:
sztang, obciążników, hantli, o ile takie
działanie nie jest konieczne do prawidłowego wykonania ćwiczeń;
b) rozmów telefonicznych w pomieszczeniach Klubu przeznaczonych do ćwiczeń, saunie
oraz innych specjalnie
oznaczonych strefach;

c) palenia wyrobów tytoniowych i spożywania alkoholu w Klubie, chyba, że Spółka
wyznaczyła do tego celu specjalną,
oznaczoną strefę.
1.Po zakończeniu ćwiczeń Korzystający z klubu zobowiązany jest pozostawić
wyposażenie Klubu, w takim miejscu i stanie, w jakim je zastał rozpoczynając ich
używanie; jeżeli nie jest to możliwe, należy odłożyć je w inne miejsce w Klubie,
które nie utrudnia ćwiczeń innym ćwiczącym.
2.Na czas obecności Korzystającego w Klubie, Spółka udostępnia szafkę;
Korzystający z klubu nie jest zobowiązany do korzystania z niej.
3.Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy wartościowych takich jak w
szczególności: pieniądze, klucze, biżuteria, telefon komórkowy, inne urządzenia
elektroniczne, dokumenty identyfikacyjne oraz dokumenty potwierdzające
uprawnienia lub zobowiązania podmiotów.
4.Korzystający z klubu zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu ćwiczeń lub
korzystania z usług oferowanych przez Klub opróżnić szafkę.
5.Zabrania się pozostawiania w szafce jakichkolwiek rzeczy po wyjściu z Klubu.
6.Szafki nie opróżnione do chwili zamknięcia Klubu zostaną otwarte i opróżnione
przez personel Klubu.
7.Pozostawienie przez członka klubu rzeczy w Klubie, w tym w szafce nie prowadzi
do zawarcia pomiędzy Spółką a Członkiem Klubu jakiejkolwiek umowy, w
szczególności umowy przechowania określonej w ustawie z dn. 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
8.Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Klubu Korzystającego, w
przypadkach gdy:
a) jego stan zdrowia zagraża bezpieczeństwu jego samego, innym Posiadaczom Karty
Członkowskiej, pracownikom lub
współpracownikom Klubu;
b) jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
c) zachowuje się agresywnie;
d) odmówił okazania karnetu;
e) nie posiada odpowiedniego ubioru;
f) nie posiada ważnego upoważnienia udzielonego zgodnie z § 9
§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH STREF KLUBU
1.Zasady korzystania z poszczególnych stref Klubu określają Regulaminy
poszczególnych stref Klubu Fitness: Strefy Siłowni, Strefy Fitness, Strefy
cross/kalistenika, Strefy Squash, Strefy Cubeball oraz Strefy Bawilandia.
§ 6. REGULAMIN STREFY SIŁOWNIA
1.Niniejszy Regulamin Strefy Siłownia reguluje zasady korzystania z siłowni.
2.Korzystający ze Strefy Siłownia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i do przestrzegania go.

3. Ze Strefy Siłownia mogą korzystać osoby pełnoletnie a także osoby, które
ukończyły 16-ty rok życia za zgodą opiekuna prawnego.
4.Na Strefie Siłownia obowiązuje strój sportowy, czyste obuwie zmienne oraz
własny ręcznik.
5.Obowiązkiem każdego Korzystającego ze Strefy Siłownia jest bezwzględne
wykonywanie zaleceń instruktorów i trenerów.
6.Po każdym ćwiczeniu w Strefie Siłownia należy odłożyć sprzęt na miejsce.
7.W Strefie Siłownia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia szklanych naczyń z
napojami.
8.Strefa Siłownia powinna zostać opuszczona przez Korzystającego na 15 minut
przed zamknięciem klubu.
9.Na Strefie Siłownia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów
lub zażywania środków odurzających.
10.Zabrania się wstępu na Strefę Siłownia osobom będącym pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających.
11.W przypadku wystąpienia złego samopoczucia lub niepokojących objawów w
trakcie ćwiczeń (bóle różnego pochodzenia) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń
i zgłosić dolegliwości personelowi Strefy Siłownia.
12.Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie
Korzystający ze Strefy Siłownia.
13.Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o. - prowadzące Fitness Klub Kopalnia Formy nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zawinione przez
Korzystającego ze Strefy Siłownia, a także za uaktywnienie i zaostrzenie się
jednostek chorobowych Korzystającego ze Strefy Siłownia.
14.Korzystający ze Strefy Siłownia ma obowiązek zapoznać się z instrukcją
użytkowania sprzętu znajdującego się na Strefie Siłownia.
§ 7. REGULAMIN STREFY FITNESS
1.Niniejszy Regulamin Strefy Fitness reguluje zasady korzystania z sal fitness oraz
zasady uczestnictwa
w zajęciach grupowych.
2.Korzystający ze Strefy Fitness zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i do przestrzegania go.
3.Ze Strefy Fitness mogą korzystać osoby pełnoletnie a także osoby, które
ukończyły 16-ty rok życia za zgodą opiekuna prawnego.
4.Zajęcia w Strefie Fitness odbywają się pod nadzorem instruktora Strefy Fitness
Kopalni Formy.
5.Na zajęcia grupowe odbywające się na Strefie Fitness należy dokonać rezerwacji
. Rezerwacja zajęć odbywa się za pomocą systemu online, telefonicznie lub
osobiście w recepcji klubu Kopalnia Formy.
6.Odwołanie rezerwacji na zajęcia grupowe odbywające się na Strefie Fitness,
należy zgłosić nie później niż 4 godziny przed terminem zarezerwowanych zajęć.
Nie odwołanie rezerwacji lub odwołanie nieterminowe skutkuje utratą jednego
wejścia z karnetu a w przypadku karnetu OPEN utratą jednego dnia z ważności
karnetu.
7.Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o., prowadzące klub fitness Kopalnia Formy
zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku mniejszej liczby
Korzystających z rezerwacji niż 5, świąt oraz dni wolnych od pracy.
8.W Strefie Fitness obowiązuje strój sportowy, czyste obuwie zmienne oraz własny
ręcznik.

9.Obowiązkiem każdego Korzystającego ze Strefy Fitness jest bezwzględne
wykonywanie zaleceń instruktorów i trenerów.
10.W Strefie Fitness obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia szklanych naczyń z
napojami.
11.W Strefie Fitness obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów
lub zażywania środków odurzających.
12.Zabrania się wstępu na Strefę Fitness osobom będącym pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających.
13.W przypadku wystąpienia złego samopoczucia lub niepokojących objawów w
trakcie ćwiczeń (bóle różnego pochodzenia) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń
i zgłosić dolegliwości personelowi Strefy Fitness.
14.Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie
Korzystający ze Strefy Fitness.
15.Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o. - prowadzące Fitness Klub Kopalnia Formy nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zawinione przez
Korzystającego ze Strefy Fitness, a także za uaktywnienie i zaostrzenie się
jednostek chorobowych Korzystającego ze Strefy Fitness.
§ 8. REGULAMIN STREFY CROSS/KALISTENIKA
1.Niniejszy Regulamin Strefy cross/kalistenika reguluje zasady korzystania z sali
cross/kalistenika oraz zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych.
2.Korzystający z sali cross/kalistenika zobowiązany jest do zapoznania się z
niniejszym regulaminem i do przestrzegania go.
3.Z sali cross/kalistenika mogą korzystać osoby pełnoletnie a także osoby, które
ukończyły 16-ty rok życia za zgodą opiekuna prawnego.
4.Zajęcia w Strefie cross/kalistenika odbywają się pod nadzorem instruktora Strefy
cross/kalistenika Kopalni Formy.
5.Na zajęcia grupowe odbywające się na Strefie cross/kalistenika należy dokonać
rezerwacji . Rezerwacja zajęć odbywa się za pomocą systemu online, telefonicznie
lub osobiście w recepcji klubu Kopalnia Formy.
6.Odwołanie rezerwacji na zajęcia grupowe odbywające się na Strefie Fitness,
należy zgłosić nie później niż 4 godziny przed terminem zarezerwowanych zajęć.
Nie odwołanie rezerwacji lub odwołanie nieterminowe skutkuje utratą jednego
wejścia z karnetu a w przypadku karnetu OPEN utratą jednego dnia z ważności
karnetu.
7.Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o., prowadzące klub fitness Kopalnia Formy
zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku mniejszej liczby
Korzystających z rezerwacji niż 5, świąt oraz dni wolnych od pracy.
8.W Strefie cross/kalistenika obowiązuje strój sportowy, czyste obuwie zmienne
oraz własny ręcznik.
9.Obowiązkiem każdego Korzystającego ze Strefy cross/kalistenika jest
bezwzględne wykonywanie zaleceń instruktorów i trenerów.
10.W Strefie cross/kalistenika obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia szklanych
naczyń z napojami.
11.W Strefie cross/kalistenika obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia
papierosów lub zażywania środków odurzających.
12.Zabrania się wstępu na Strefę cross/kalistenika osobom będącym pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.

13.W przypadku wystąpienia złego samopoczucia lub niepokojących objawów w
trakcie ćwiczeń (bóle różnego pochodzenia) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń
i zgłosić dolegliwości personelowi Strefy cross/kalistenika.
14.Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie
Korzystający ze Strefy cross/kalistenika.
15.Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o. - prowadzące Fitness Klub Kopalnia Formy nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zawinione przez
Korzystającego ze Strefy cross/kalistenika, a także za uaktywnienie i zaostrzenie
się jednostek chorobowych Korzystającego ze Strefy cross/kalistenika.

§ 9. REGULAMIN STREFY SQUASH
1.Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Strefy Squash.
2.Korzystający ze strefy Squash, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i do przestrzegania go.
3.Ze Strefy Squash, mogą korzystać osoby pełnoletnie a także osoby, które
ukończyły 16-ty rok życia za zgodą opiekuna prawnego.
4.Na terenie Strefy Squash, obowiązuje bezwzględny obowiązek stosowania się do
zaleceń pracowników klubu i instruktorów Kopalni Formy.
5.Podstawą do korzystania ze Strefy Squash jest posiadanie karnetu lub uiszczenie
jednorazowej opłaty. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek
reguluje aktualny cennik Strefy Squash.
6.Karnety wystawiane są imiennie z okresem ważności 60 dni i nie mogą być
wykorzystywane przez osoby trzecie.
7.Rezerwacja kortu, boiska na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego
przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
8.Rezerwacji kortu można dokonać online, telefonicznie, lub bezpośrednio w
recepcji Klubu.
9.Rezygnacja z zarezerwowanego terminu bez ponoszenia kosztów za wynajem
boiska nastąpić musi maksymalnie 24 godziny przed zarezerwowanym terminem
gry.
10. Nieterminowe odwołanie kortu lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie
będzie skutkować koniecznością uregulowania pełnej opłaty za wynajęcie tego
kortu lub pobraniem jednego wejścia z karnetu.
11.W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i
okularów ochronnych
12.Uszkodzenie wypożyczonego sprzętu do gry w squash skutkuje koniecznością
pokrycia 50% jego wartości.
13.Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zmiennym obuwiu sportowym
niepozostawiającym śladów na parkiecie kortu – obuwie z tzw. podeszwą nonmarking (kauczukową) przeznaczone do sportów halowych.
14.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortów tylko i wyłącznie w okularach
ochronnych. Pozostałym klientom zaleca się grę w okularach ochronnych.
15.Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków,
butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych
przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia na korcie.
16.Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji.
Aby otrzymać kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karty. Jedynie w

przypadku osób wykupujących wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie 20
zł.
17.Na Strefie Squash obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów
lub zażywania środków odurzających.
18.Zabrania się wstępu na Strefę Squash osobom będącym pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających.
19.W przypadku wystąpienia złego samopoczucia lub niepokojących objawów w
trakcie ćwiczeń (bóle różnego pochodzenia) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń
i zgłosić dolegliwości personelowi Klubu.
20.Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie
Korzystający ze Strefy Squash.
21.Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o. - prowadzące Fitness Klub Kopalnia Formy nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zawinione przez
Korzystającego ze Strefy Squash a także za uaktywnienie i zaostrzenie się
jednostek chorobowych Korzystającego ze Strefy Squash.
§ 10. REGULAMIN STREFY CUBEBALL
1.Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Strefy Cubeball
2.Korzystający ze Strefy Cubeball, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i do przestrzegania go.
3.Ze Strefy Cubeball , mogą korzystać osoby pełnoletnie a także osoby, które
ukończyły 16-ty rok życia za zgodą opiekuna prawnego.
4.Na terenie Strefy Cubeball, obowiązuje bezwzględny obowiązek stosowania się
do zaleceń pracowników klubu i instruktorów Kopalni Formy.
5.Podstawą do korzystania ze Strefy Cubeball jest posiadanie karnetu lub
uiszczenie jednorazowej opłaty. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich
zniżek reguluje aktualny cennik Strefy Cubeball.
6.Karnety wystawiane są imiennie z okresem ważności 60 dni i nie mogą być
wykorzystywane przez osoby trzecie.
7.Rezerwacja kortu, boiska na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego
przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
8.Rezerwacji kortu można dokonać online, telefonicznie, lub bezpośrednio w
recepcji Klubu.
9.Rezygnacja z zarezerwowanego terminu bez ponoszenia kosztów za wynajem
boiska nastąpić musi maksymalnie 24 godziny przed zarezerwowanym terminem
gry.
10. Nieterminowe odwołanie kortu lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie
będzie skutkować koniecznością uregulowania pełnej opłaty za wynajęcie tego
kortu lub pobraniem jednego wejścia z karnetu.
11.Uszkodzenie wypożyczonego sprzętu do gry w cubeball skutkuje koniecznością
pokrycia 50% jego wartości.
12.Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zmiennym obuwiu sportowym
niepozostawiającym śladów na parkiecie kortu – obuwie z tzw. podeszwą nonmarking (kauczukową) przeznaczone do sportów halowych.
13.Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków,
butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych
przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia na korcie.
14.Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji.
Aby otrzymać kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karty. Jedynie w

przypadku osób wykupujących wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie 20
zł.
15.Na Strefie Cubeball obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów
lub zażywania środków odurzających.
16.Zabrania się wstępu na Strefę Cubeball osobom będącym pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
17.W przypadku wystąpienia złego samopoczucia lub niepokojących objawów w
trakcie ćwiczeń (bóle różnego pochodzenia) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń
i zgłosić dolegliwości personelowi Klubu.
18.Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie
Korzystający ze Strefy Cubeball.
19.Śląskie Centrum Sportu sp. z o.o. - prowadzące Fitness Klub Kopalnia Formy nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zawinione przez
Korzystającego ze Strefy Cubeball a także za uaktywnienie i zaostrzenie się
jednostek chorobowych Korzystającego ze Strefy Cubeball.

§ 11. REGULAMIN STREFY BAWILANDIA
1.Niniejszy Regulamin Strefy Bawilandia reguluje zasady korzystania z sali zabaw
oraz zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych.
2.Strefa Bawilandia przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 12 lat. Dzieci do
lat 3 bawią się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
1.Za bezpieczną zabawę dzieci w sali zabaw odpowiedzialność ponoszą
rodzice.
2.Sala zabaw dla dzieci „Bawilandia” udostępnia klientom urządzenia
zabawowe, sale okolicznościowe i inne artykuły rekreacyjno-sportowe, nie
sprawuje jednak opieki nad dziećmi.
3.Rodzice mogą przebywać w sali zabaw ( za wyjątkiem konstrukcji) wraz z
dziećmi lub na własną odpowiedzialność pozostawić dziecko w sali zabaw
pod opieką personelu (przed pozostawieniem dziecka pod opieką personelu
należy poinformować o tym personel Sali zabaw, oraz pozostawić dane
pozwalające na kontakt z rodzicem/opiekunem).
4.Rodzic/Opiekun pozostający wraz z dzieckiem na Sali Zabaw jest za
nie wyłącznie odpowiedzialny.
W razie zamiaru opuszczenia Sali
zabaw i pozostawienia na niej dziecka, Rodzic/Opiekun winien powiadomić o
tym fakcie personel Sali Zabaw.
5.Zabrania się wchodzenia na konstrukcje osobom powyżej 12 lat.
6.Personel Strefy Bawilandia dokonuje wszystkich niezbędnych zabiegów w
celu zapewnienia klientom najwyższych standardów bezpieczeństwa i
higieny , jednakże nie odpowiada za brak stosowania się dzieci do
regulaminu sali zabaw lub niewłaściwe zachowanie powodujące szkody
powstałe w wyniku owego zachowania.
7.Artykuły spożywcze należy spożywać tylko i wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych tzn. przy stolikach oraz dwóch salach urodzinowych, nie
należy wnosić własnego jedzenia ani picia.
8.Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia alkoholu oraz palenia
papierosów.

9.W sali zabaw bawimy się w skarpetkach lub butach zamiennych, buty
zostawiamy w miejscu do tego przeznaczonym. Dotyczy również rodziców I
opiekunów.
10.Obowiązuje bezwzględny zakaz wspinania się na siatki ochronne.
1.Rodzice odpowiadają za szkody materialne wynikłe z powodu
ewidentnych, niewłaściwych zachowań dzieci, które mimo zwracania
uwagi przez personel z premedytacją niszczą sprzęt, stwarzając
niebezpieczne sytuacje zarówno dla siebie jak również innych klientów
korzystających z sali zabaw.
2.W sytuacji opisanej w pkt. 13 personel ma prawo wyprosić klienta z
terenu sali zabaw dla dzieci oraz dokonać obciążenia finansowego za
wynikłe szkody.
3.Podczas zabawy dzieci nie mogą mieć założonych: łańcuszków,
zegarków, pierścionków oraz jakichkolwiek ostrych przedmiotów.
4.Zabrania się wchodzenia w miejsca, które są wyłączone z zabawy
np. obszar za konstrukcją.
5.Właściciel oraz personel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności
za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
6.Dzieci wchodzą na salę zabaw po wcześniejszym uiszczeniu opłaty
w recepcji.
7.Za rzeczy pozostawione w sali zabaw, „Bawilandia” nie odpowiada.
8.Zabrania się:
wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,
nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół, lub leżąc itp.) i skakania ze zjeżdżalni
(oraz zjeżdżalni “wulkanu”)
nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
zjeżdżania po zjeżdżalni głowa w dół, skakania ze zjeżdżalni oraz poruszania się
po nich w kierunku
przeciwnym do kierunku zjeżdżania,
popychania dzieci współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw, wynoszenia z Sali
Zabaw jakichkolwiek
elementów jej wyposażenia,
skakania do basenu z piłeczkami
niszczenia konstrukcji, zabawek oraz pozostałego wyposażenia Sali zabaw.
wrzucania piłeczek z basenu na teren zamkniętej konstrukcji.
1.O zakazach wyszczególnionych w pkt 18 Regulaminu Rodzic/Opiekun jest
obowiązany pouczyć dziecko przed
rozpoczęciem zabawy. Naruszenie któregokolwiek z powyższych zakazów będzie
skutkowało upomnieniem dziecka, jak i powiadomieniem Rodzica/Opiekuna. W razie
powtarzających się naruszeń personel Sali Zabaw może nakazać opuszczenie Sali Zabaw
przez dziecko po uprzednim wezwaniu Rodzica/Opiekuna i po odebraniu przezeń dziecka.
1.Na Sali Zabaw może być obecnych równocześnie do 50 dzieci.
2.Wszelkie wątpliwe kwestie dotyczące korzystania z Sali Zabaw, rozstrzyga
personel Sali Zabaw obecny w danym dniu.
3.Ze względów epidemiologicznych personel Strefy Bawilandia może odmówić
wstępu dzieciom widocznie chorym.
4.Sala Zabaw BAWILANDIA zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych
zdjęć, filmów na swojej stronie

internetowej, FB oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy
rodzice, opiekunowie i inne
osoby przebywające na sali zabaw, nie wyrażają zgody na wykorzystanie
materiałów promocyjnych z udziałem
dziecka lub wizerunkiem własnym, należy powiadomić o tym Personel Sali
Zabaw Bawilandia drogą e-mailową
na adres: bawilandia@kopalniaformy.pl
zawierające wizerunek, który nie

przesyłając w załączniku zdjęcia,

może być upubliczniany.
1.Korzystanie z sali zabaw dla dzieci „Bawilandia” tzn. uiszczenie opłaty za zabawę,
przedstawienie biletu uprawniającego do zabaw. korzystania z placówki oraz
organizacja urodzin jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w
regulaminie sali
REGULAMIN URODZIN
1.Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej dokonuje się osobiście w Recepcji lub
telefonicznie.
2.Warunkiem potwierdzenia rezerwacji i otrzymania zaproszeń jest wpłata zaliczki w
wysokości 50,00zł
(I WARIANT) lub 100 zł (II WARIANT).
1.Wpłaty zaliczki dokonuje się w recepcji Kopalni Formy.
2.Nie dokonanie wpłaty zaliczki najpóźniej na 5 dni przez zarezerwowanym
terminem urodzin powoduje anulowanie rezerwacji.
3.Opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości w/g cennika.
4.Poczęstunek dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany tylko w
kąciku urodzinowym.
5.Podczas trwania imprezy urodzinowej w sali zabaw mogą przebywać i bawić się
inne dzieci wraz z opiekunami.
6.Za odbiór dzieci z imprezy urodzinowej odpowiedzialny jets rodzic organizujący
imprezę.
7.BAWILANDIA nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne, które
mogą wyniknąć z wniesienia własnych produktów spożywczych do sali zabaw.

§ 12. ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU PRZEZ MAŁOLETNICH
1.Zasady korzystania z Klubu określone w Regulaminie stosuje się odpowiednio do
małoletniego Członka klubu.

2.Korzystającymi z Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
mogą być małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia.
3.Zgodę na korzystanie przez osobę małoletnią z wyposażenia Klubu oraz
oferowanych w nim usług podpisuje jej przedstawiciel ustawowy, osobiście w
recepcji Klubu.
4.Spółka jest uprawniona do wprowadzenia ograniczeń w dostępie do wyposażenia
Klubu oraz oferowanych
w nim usług dla małoletnich członków klubu z uwagi na
ich bezpieczeństwo.
§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI
1.Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu zgodnie z
przepisami prawa polskiego.
2.Odpowiedzialność Spółki jest wyłączona w przypadku naruszenia przez Członka
Klubu lub Posiadacza Karty Członkowskiej postanowień: od § 4 do § 12.
§ 14. POZOSTAŁE WARUNKI
1.Spółka zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany:
I) trenera personalnego;
II) instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia grupowe;
III) daty lub godziny zajęć indywidualnych;
IV) daty lub godziny zajęć grupowych;
b) odwołania:
I) zajęć indywidualnych;;
II) zajęć grupowych.
1.Zmiany określone w ust. 1 będą dokonywane w przypadkach:
a) nieobecności trenera personalnego lub instruktora prowadzącego zajęcia;
b) problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć.
1.W przypadkach modyfikacji określonych w ust. 1, Spółka poinformuje o nich na
tablicy ogłoszeń w recepcji Klubu lub stronie internetowej www.kopalniaformy.pl
2.Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także
prowadzenie w jakiejkolwiek sprzedaży przez podmioty inne niż Spółka.
3.Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
4.Informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania Klubu będą udostępniane na
tablicy ogłoszeń w recepcji Klubu.
5.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla
członków klubu, podczas korzystania z Klubu.

6.Korzystający z Klubu zobowiązany jest w formie pisemnej pod rygorem
nieważności powiadomić Spółkę
o zmianie adresu zamieszkania, numeru
telefonu oraz adresu e-mail przeznaczonych do kontaktu z nim; zaniechanie
wykonania obowiązku skutkuje, uznaniem, że korespondencja i inne wiadomości
doręczone na poprzednio wskazany adres zamieszkania lub e-mail została
skutecznie doręczona.
7.Pojęcia („członkostwo”) i („Członek Klubu”) są używane w celu ustalenia praw i
obowiązków związanych z korzystaniem z wyposażenia Klubu oraz oferowanych w
nim usług. Zawarcie Umowy o Członkostwo nie powoduje powstania stosunku
spółki lub innej formy stowarzyszenia lub jakiejkolwiek formy współwłasności
pomiędzy Członkiem Klubu, Posiadaczem Karty Członkowskiej a Spółką.
8.Spółka oświadcza, że Klub jest monitorowany przy pomocy sieci kamer
przemysłowych. W Klubie stosowany jest system identyfikacji Posiadaczy karnetów,
poprzez wykonanie ich zdjęcia w chwili pierwszego wejścia do Klubu, na co
Korzystający z klubu wyraża zgodę.
9.Spółka informuje, że zdjęcia wykonane na podstawie ust. 10 będą
wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji Posiadacza Karnetu.
10.W Klubie, w godzinach jego otwarcia Spółka może organizować imprezy
okolicznościowe promujące wyposażenie oraz usługi oferowane w Klubie. O
planowanej imprezie Korzystający z Klubu zostaną poinformowani poprzez
wywieszenie informacji w recepcji Klubu na co najmniej trzy dni przed planowaną
datą imprezy.
11.Przebieg imprez określonych w ust. 12 może zostać zarejestrowany przez
Spółkę lub podmioty działające na jej zlecenie, za pośrednictwem urządzeń
utrwalających obraz lub dźwięk.
12.Korzystający z Klubu przez udział w imprezie określonej w ust. 12, wyraża zgodę
na wykorzystanie przez Spółkę w celach marketingowych wizerunku członka klubu;
zgoda jest udzielana nieodpłatnie.
13.Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do wzorców umów
określonych w § 1 ust. 3 lit. a ppkt I-III oraz Cennika, w przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na zakres oraz zasady
korzystania z wyposażenia Klubu oraz
świadczonych w nim usług;
b) konieczności zmiany zasad członkostwa, w tym zmiany zasad korzystania z Klubu, w
celu zapewnienia Posiadaczom
Karty Członkowskiej jak najlepszych warunków do korzystania z wyposażenia Klubu
oraz oferowanych w nim usług,
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny.
1.O zmianach określonych w ust. 15, Członek Klubu lub Posiadacz Karty
Członkowskiej zostanie poinformowany poprzez doręczenie zmienionej treści
wzorca lub Cennika na wskazany adres korespondencyjny albo przez doręczenie w
recepcji Klubu. Doręczenie w recepcji Klubu wymaga pisemnego potwierdzenia.
2.W sytuacji określonej w § 11 pkt 16 Klientowi przysługuje prawo do
jednostronnego rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
3.W sprawach nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.

