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Warunki członkostwa w STUDIO RUCHU 77 ( REGULAMIN )
1. Członkostwo w STUDIO 77 powstaje w wyniku łącznego spełnienia wszystkich poniższych
warunków:
a) złożeniu wypełnionego i podpisanego Zgłoszenia z którego wynika fakt zapoznania się oraz
akceptacji zasad obowiązujących w STUDIO 77
b) akceptacji kandydatury przez STUDIO 77,
c) uiszczenia należnej miesięcznej opłaty abonamentowej,
d) otrzymaniu karty elektronicznej po uiszczeniu opłaty - ZWROTNEJ KAUCJI w kwocie 2Ozł
2.Karta członkowska jest imienna i nie może być bez zgody STUDIO 77 przekazana osobie trzeciej.
3.Człoonkostwo w klubie jest imienne i przedłużone zostaje po każdorazowej wpłacie raty w danym
miesiącu.
4Członek klubu otrzymuje Kartę Elektroniczną , która uprawnia do korzystania z usług
świadczonych przez fitness i siłownię STUDIO 77
5. Członek jest zobowiązany do każdorazowego okazywania karty na prośbę pracownika
Klubu.
6.W przypadku zagubienia Karty elektronicznej - Członek jest zobowiązany do szybkiego
powiadomienia klubu, celem wymiany za dodatkową opłatą duplikatu; zgubienie lub zniszczenie
kluczyka do szafki ( zniszczenia zamka ) skutkuje obciążeniem kosztami wymiany zamka .
7.Członek zobowiązuje się do przestrzegania godzin otwarcia STUDIO 77. Godziny otwarcia i
ewentualne zmiany są widoczne przy recepcji STUDIO 77 , na stronie internetowej : WWW.STUDIO
RUCHU77.PL oraz facebook : STUDIORYCHU77 , STUDIORUCHU77SALAFITNESS,
8.Członkowie są zobowiązani do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w
sposób niezakłócający innym korzystania z STUDIO 77.
9.Sprzęt do ćwiczeń może być używany wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem. STUDIO 77
nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego użytkowania.
10.Palenie, spożywanie alkoholu, środków odurzających i farmaceutyków, których posiadanie zabrania
prawo Rzeczypospolitej Polskiej, jest surowo zabronione. Członkowie nie stosujący się do tego zakazu
utracą swoje członkostwo i zostaną usunięci z STUDIO 77 bez zwrotu należności za niewykorzystane
członkostwo.
11.Członkowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach dla personelu.
12.Obowiązuje zakaz naklejania plakatów i ogłoszeń osobistych bez zgody właścicieli STUDIO77.
13.Dla wygody wszystkich użytkowników WYMAGA się stosowanie ręczników w trakcie treningów w
STUDIO 77.
14.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach ani na terenie całego Klubu.
Przed zamknięciem Klubu należy opróżnić szafkę z wszystkich rzeczy osobistych.

15.W przypadku posiadania przedmiotów wartościowych, istnieje możliwość pozostawienia ich w
recepcji. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem STUDIO 77.
16.Na terenie STUDIO 77 obowiązuje odzież sportowa oraz obowiązkowe czyste buty zmienne.
17.Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz korzystania z opakowań szklanych w pomieszczeniach
treningowych STUDIO 77.
18.Sztangi, obciążenia, krążki, sztangielki i wszelkie przybory przenośne należy odłożyć na właściwe
miejsce po zakończeniu treningu.
19.W wypadku uszkodzenia celowego bądź przypadkowego trwałego mienia STUDIO77, właściciel
może rościć od Członka zwrotu kosztów naprawy bądź wymiany uszkodzonego mienia. Dotyczy
uszkodzeń luster, ścian i sanitariatów. Nie dotyczy uszkodzeń wynikłych z mechanicznego zużycia
przyborów i przyrządów w STUDIO 77.
20.Członkowie korzystają z STUDIO 77 na własną odpowiedzialność i niniejszym deklarują, że nie
istnieją żadne przeciwwskazania do korzystania z wszelkich dostępnych w STUDIO 77 usług. STUDIO
77 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne następstwa zdrowotne związane z indywidualnym
stanem zdrowia członka. Zaleca się konsultacje z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń fizycznych.
21.STUDIO 77 zastrzega sobie prawo do podnajmowania powierzchni do wykorzystania komercyjnego,
w tym do organizowania tematycznych sesji zdjęciowych i filmowych. W takich sytuacjach Członek na
prośbę pracownika STUDIO 77 zobowiązany jest do przesunięcia się z planu zdjęciowego.
22.Członkami mogą zostać osoby, które w dniu złożenia Zgłoszenia ukończyły 16 lat. Osoby młodsze
mogą ubiegać się o Członkostwo pod warunkiem złożenia pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekuna
prawnego.
23.W przypadku naruszenia zasad członkostwa w STUDIO 77 istnieje możliwość jednostronnego
rozwiązania umowy .
24.STUDIO 77 zastrzega sobie możliwość określenia maksymalnej liczby członków oraz odmowy
przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.
25. Na zajęcia grupowe należy przychodzić punktualnie. Instruktor ma prawo odmówić udziału w
zajęciach osobom spóźnionym.
26. Przebywanie w sali fitness i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń dozwolone jest wyłącznie w obecności
instruktora/trenera.
27. Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych zobowiązane są do:
a) poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach
zdrowotnych,
b) bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez instruktora podczas zajęć, a także do
niezakłócania ich przebiegu,
c) używania ręcznika w trakcie wykonywanych ćwiczeń na macie,
d) odkładania przyborów do ćwiczeń w wyznaczone miejsca,
e) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć,
f) wnoszenia napojów w pojemnikach plastikowych, zamykanych.
28. Instruktor nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające z niedostosowania się uczestników
zajęć do jego poleceń.
29. Studio Ruchu 77 - czynne jest od poniedziałku do piątku do godziny 22.00 w soboty do 15.00
oraz w niedzielę do 12.00 - oznacza to, że osoby korzystające z prysznica powinny rozpocząć tę
czynność odpowiednio WCZEŚNIEJ !
1. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć realizowanych podczas zajęć w Studio Ruchu 77 z siedzibą w
Bytomiu przy ul. Felińskiego 25A, przeznaczonych wyłącznie do celów promocyjnych –
umożliwiających reklamowanie ww. zajęć w celu zapewnienia odpowiedniej frekwencji uczestników.

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem i zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w klubie
fitness i siłowni STUDIO RUCHU 77 i akceptuję je.

czytelny podpis

