REGULAMIN KLUBU CROSSGYM PSIE POLE
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§ 1 Definicje
Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Klubu oraz jego członków.
Członek klubu – pełnoletnia osoba fizyczna, która zawarła z Klubem umowę członkowską bądź osoba, która ukończyła 16 rok życia i w imieniu której umowę
członkowską zawarł opiekun prawny podpisując stosowną zgodę.
Klub – Pułaski Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kruszwica 8a, 53-652 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000525474, NIP: 8971801913.
Zajęcia – zajęcia sportowo–rekreacyjne o charakterze ogólnorozwojowym w formule crossfit, fitness lub gimnastycznej, które mogą być związane ze
znacznym obciążeniem organizmu.
§ 2 Zasady odpłatności
Za usługi oferowane przez Klub, Członek klubu zobowiązany jest do uiszczania z góry opłat według jednego wybranego przez siebie wariantu zawartego w
Cenniku.
Karnety sprzedawane są na określony okres dni kalendarzowych (według wariantu zawartego w cenniku) bez względu na ilość dni ustawowo wolnych nie
wliczonych w okres obowiązywania karnetu.
Przy zakupie karnetu na zajęcia grupowe pobierana jest kaucja 50zł na poczet rezerwacji. W razie nieterminowego odwołania rezerwacji kwota ta jest
odpowiednio pomniejszana zgodnie z §4 pkt. 21.
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.
Cennik klubu jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
§ 3 Karta członkowska
Zawarcie Umowy członkowskiej skutkuje wydaniem imiennej karty członkowskiej dla Członka klubu.
Karta Członkowska jest imienna i upoważnia wyłącznie jednego Członka klubu do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na terenie Klubu.
Członek klubu może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Członkowską.
Kartę Członkowską należy okazywać za każdym razem przy wejściu do Klubu pracownikom recepcji Klubu wraz z dokumentem tożsamości.
Nieokazanie dokumentu tożsamości przy wejściu do Klubu upoważnia pracownika recepcji od odmowy wpuszczenia na teren Klubu.
Karta Członkostwa jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Klubu. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty
Członkowskiej jest inna osoba, Klub ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Członkowskiej, Członek klubu zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym obsługę Klubu w celu wydania
duplikatu karty.
Duplikat karty jest wydawany przez pracownika recepcji za dodatkową opłatą wysokości 10 zł za kartę.
§ 4 Zasady uczestniczenia w zajęciach
Członkostwo w Klubie upoważnia do uczestnictwa w wybranych zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz do korzystania z infrastruktury sanitarnej i usługowej
znajdującej się na terenie Klubu.
Członek klubu uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność oraz akceptuje fakt, że Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia lub życia
Członka klubu w związku z uczestniczeniem w zajęciach. Wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje zawinionego działania bądź zaniechania Klubu.
Przed podjęciem ćwiczeń w jakiejkolwiek formie należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przeciwskazań do określonej aktywności fizycznej.
Biorąc udział w zajęciach Członek klubu deklaruje, że ma świadomość ryzyka utraty zdrowia lub życia podczas zajęć, oraz oświadcza, że jest zdrowy i nie
ma przeciwwskazań do uprawiania sportu objętego zajęciami.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu
ćwiczeń, instrukcji oraz poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
Po przybyciu do Klubu, Członek klubu zobowiązany jest okazać w recepcji Klubu Kartę Członkowską.
Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania porządku w Klubie, niezakłócania zajęć innym członkom Klubu oraz zachowania nieprzekraczającego
ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. W razie naruszenia tych zasad, obsługa Klubu może nakazać opuszczenie pomieszczeń i terenu Klubu.
Członek klubu zobowiązany jest do podkładania ręcznika pod tapicerkę lub matę, a także uporządkowania po sobie stanowiska ćwiczeń.
Zabrania się wnoszenia plecaków, toreb, reklamówek, itp. na sale ćwiczeń.
Członek klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń instruktora podczas zajęć oraz poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
Kobiety w ciąży uprawnione są do uczestniczenia w zajęciach na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dobór zajęć dla takich
osób oraz za skutki uczestnictwa w zajęciach. Stawienie się na zajęcia przez kobietę w ciąży jest równoznaczne ze złożeniem przez taką osobę oświadczenia
o braku przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach.
Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i sprzedaży alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także innych
produktów dopingujących i spożywczych.
Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
Członek klubu jest uprawniony do wniesienia na salę ćwiczeń jedynie napojów w plastikowych butelkach.
Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego
użytkowana.
Członek klubu ponosi odpowiedzialność za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Klubu powstałego na skutek jego działania lub zaniechania.
Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
Pracownik klubu lub instruktor jest uprawniony do niedopuszczenia Członka klubu do udziału w zajęciach w następujących przypadkach:
a) spóźnienie się Członka klubu na zajęcia,
b) gdy zachowanie członka klubu wskazuje na nieodpowiedni stan zdrowia,
c) gdy zachowanie członka klubu wskazuje na zażycie alkoholu, środków odurzających,
d) brak odzieży i obuwia sportowego, odpowiedniego do przedmiotu zajęć,
e) nieopłacenia składki członkowskiej w terminie za dany okres.
Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe. Liczba uczestników na zajęcia jest ograniczona.
Informacje o rezerwacjach Klub będzie udostępniać telefonicznie, na stronie crossgym.pl i na mediach społecznościowych.
Rezerwacja miejsc będzie dokonywana osobiście lub telefonicznie.
W przypadku dokonania rezerwacji przez Członka klubu, w razie jej nieodwołania oraz nieprzybycia na zajęcia na cztery godziny przed ich rozpoczęciem,
Członkowi klubu potrącane jest 10zł wpłaconej kaucji.
Klub zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć grupowych, zmian instruktorów prowadzących poszczególne zajęcia oraz zmian godzin otwarcia Klubu.
Informacje dotyczące poszczególnych zmian będą dostępne na tablicach informacyjnych na terenie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
Klub zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia całego obiektu bądź jego części w związku ze stanem nadzwyczajnym, klęską żywiołową, epidemią
lub naprawami, konserwacją, zawodami sportowymi bez możliwości roszczenia zwrotu pieniędzy za karnety.
Klub zastrzega sobie prawo do tymczasowego odwołania poszczególnych zajęć bez podania przyczyny. W związku z odwołaniem zajęć Klub nie zwraca
jakiejkolwiek kwoty wpłaconej na poczet członkostwa i uczestnictwa w zajęciach.
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§ 5 Rozwiązanie Umowy członkowskiej
Klub jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy członkowskiej, gdy:
a) Członek nie ma aktualnego karnetu.
b) Członek klubu rażąco narusza Regulamin.
c) Członek klubu prowadzi na terenie Klubu działalność zarobkową w szczególności treningi personalne bez zgody właściciela klubu.
d) Klub zawiesił bądź zaprzestał prowadzenia działalności.
§ 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
Kupując karnet lub wejście jednorazowe Członek Klubu zgadza się na podanie danych osobowych, zapoznał się z polityką ich przechowywania
i przetwarzania (załącznik nr 1 do regulaminu Klubu).
Członek klubu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klubu o zmianie danych osobowych.
Członek klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii i nagrań filmowych, wykonanych podczas zajęć, z jego wizerunkiem w celu promocji
Klubu.
Kupując karnet lub wejście jednorazowe Członek Klubu świadomy jest monitoringu całodobowego i zgadza się na jego wykorzystanie w celu zachowania
bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Klubu.
§ 6 Postanowienia końcowe
Przed skorzystaniem z usług Klubu, Członek klubu jest zobowiązany do umieszczenia wszystkich swoich ruchomości w szafce znajdującej się w szatni oraz
do prawidłowego zamknięcia szafki przy użyciu kluczyka. Za ruchomości pozostawione w innych miejscach Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez członków Klubu w związku z zajęciami w Klubie osobom trzecim, innym członkom
klubu lub mieniu takich osób.
Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szatniach.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwiec 2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.
Klub zastrzega na swoją rzecz uprawnienie do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu ogłaszana będzie na stronie internetowej Klubu
i obowiązuje w wersji zmienionej od dnia ogłoszenia.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów wynikających z członkostwa w Klubie właściwy jest sąd powszechny według siedziby Klubu.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii do
niniejszego regulaminu dołączony jest regulamin korzystania z Klubu CrossGym Psie Pole w nowym reżimie sanitarnym (załącznik nr 2). Będzie on
obowiązywał do czasu odwołania stanu epidemii w Polsce.

ZAŁĄCZNIK NR 1
POLITYKA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLUBU CROSSGYM PSIE POLE
§ 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.

Kupując karnet lub wejście jednorazowe wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe i informacyjne przez
Pułaski Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kruszwica 8a, 53-652 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000525474, NIP: 8971801913., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO).
§ 2 Zgoda na wykorzystanie mojego wizerunku
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Kupując karnet lub wejście jednorazowe wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez w/w firmę zgodnie z art.81 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wszelkie fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas treningów, spotkań, uroczystości, wycieczek i
innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszone na stronie internetowej placówki lub wykorzystane w materiałach promocyjnych.
§ 3 Informacje dotyczące zakresu zbieranych danych osobowych, sposobu ich przechowywania i przetwarzania

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Pułaski Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kruszwica 8a, 53652 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000525474, NIP: 8971801913.. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wykonania umowy, a stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz gdy występuje niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę Pułaski Center Sp. z o.o. mogą istnieć na przykład w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni
rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, np. gdy osoba, której dane dotyczą jest Klientem Administratora lub działa na jego
rzecz. Może być to przetwarzanie danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz zapobiegania oszustwom wynikającym z realizacji umowy lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) i analityczno-statystycznych (np. analizy finansowe). W pozostałych przypadkach Państwa dane są wykorzystywane przez Pułaski Center Sp. z o.o. wyłącznie dla potrzeb własnego
marketingu bezpośredniego produktów i usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych i funkcjonowania Klubu.
Firma Pułaski Center Sp. z o.o NIE udostępnia danych innym podmiotom. Jednocześnie informuję, że odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko wówczas, gdy wystąpią z
takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Przetwarzanie ww. danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Pułaski Center Sp. z o.o.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ręcznie i automatycznie w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na
stronach www (w tym rejestry urzędowe) oraz takie, które zostały podane w trakcie procesu związanego z zawieraniem transakcji (umowy). Dane zwyczajowo
będą przechowywane do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę pisemnie na
adres Administratora.
§ 4 Prawa Członka Klubu
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W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)
żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b)
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c)
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d)
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
f)
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g)
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres Pułaski Sp. z o.o. Ul. Kruszwica 8a, 53-652 Wrocław.

ZAŁĄCZNIK NR 2
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU CROSSGYM PSIE POLE W NOWYM REŻIMIE
SANITARNYM
§ 1 Cel wdrożenia nowych procedur
1.
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3.
4.

Zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Klubu.
Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników, klubowiczów i innych osób z zewnątrz.
Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Klubu.
Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
§ 2 Zasady korzystania z Klubu w czasie stanu epidemii
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KORZYSTAĆ Z KLUBU MOGĄ JEDYNIE OSOBY ZDROWE. Jeśli Klubowicz ma gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby zakaźnej nie
zostanie dopuszczony do korzystania z Klubu.
Klubowicze mający kontakt z zakażonymi osobami lub będącymi w kwarantannie w ciągu ostatnich 14 dni NIE MOGĄ KORZYSTAĆ Z KLUBU.
Na drzwiach wejściowych do Klubu oraz przed każdym pomieszczeniem (salach, szatniach i korytarzach) umieszczona została informacja o
maksymalnej liczbie osób, która może się w nich znajdować. Pracownicy Klubu mają prawo wyprosić z danego pomieszczenia lub Klubu
osoby które nie będą stosowały się do zaleceń.
Przy ladzie recepcji może znajdować się jedna osoba, pozostali oczekujący są zobowiązani do utrzymania odległości 2m. Specjalne oznaczenia
znajdują się na podłodze.
W czasie korzystania z Klubu należy zachować dystans społeczny (min. 1,5 m).
Jeśli maszyny znajdują się w mniejszej odległości niż zalecane 1,5m NIE MOŻNA z nich korzystać jednocześnie. Dozwolone jest ćwiczenie na
zmianę.
Każdy Klubowicz zobowiązany jest zdezynfekować i umyć ręce po przyjściu do Klubu.
Każdy Klubowicz zobowiązany jest zdezynfekować każde urządzenie i sprzęt używane przez niego po zakończonym ćwiczeniu, zgodnie
z instrukcją znajdującą się przy środkach dezynfekcyjnych.
Każdy Klubowicz zobowiązany jest do używania ręcznika podczas korzystania z maszyn stacjonarnych, ławek i mat. Zabrania się ć wiczenia
bez koszulek, obuwia/skarpetek.
Zaleca się szybkie i sprawne korzystanie z szatni ze względu na ograniczenia liczby osób znajdujących się tam.
Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po skorzystaniu z nich.
Zaleca się mycie i dezynfekcje rąk po każdym skorzystaniu z toalety.
Zaleca się w miarę możliwości nie korzystanie z natrysków.
Na zajęcia grupowe ze względu na obowiązujące limity zagęszczenia osób na sali obowiązują zapisy. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest
przybyć do Klubu na 15min przed rozpoczęciem zajęć. W sytuacji spóźnienia jego miejsce może zostać przekazane innemu Klubowiczowi.
Uczestnikom zajęć grupowych zaleca się wcześniejsze przybycie do Klubu, aby uniknąć sytuacji spóźnienia na zajęcia przez niemożność
skorzystania z szatni ze względu na ograniczenia liczby osób znajdujących się tam.
Dla osób z grupy podwyższonego ryzyka:
• osoby w wieku 65-70 lat bez ciężkiej otyłości (BMI <35 m/kg^2), cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, ciężkiej astmy / choroby
płuc, choroby wątroby lub immunosupresji
zaleca się korzystanie z Klubu w godzinach do południowych (ze względu na mniejsze zagęszczenie osób) oraz unikanie zajęć grupowych.
Osoby z grupy znacznie podwyższonego ryzyka:
• osoby powyżej 70. roku życia
• osoby w każdym wieku z ciężką otyłością (BMI >35 m/kg^2), cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, ciężką astmą / chorobą płuc,
chorobą wątroby lub immunosupresją.
nie powinny korzystać z Klubu.
W razie stwierdzenia przez Klubowicza niepokojących objawów choroby zakaźnej lub zdiagnozowania zakażenia koronawirusem po wizycie
w Klubie należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie recepcję Klubu.
Każdy Klubowicz zakupując karnet zobowiązany jest zapoznać się z nowym regulamin oraz podpisać oświadczenie zdrowotne w którym poda
aktualne dane kontaktowe. Jest to warunek konieczny świadczenia usług przez Klub.
Za wprowadzone zmiany i obostrzenia w korzystaniu z Klubu klientowi nie przysługuje prawo do rabatów czy obniżek za karnet.
Nie ma możliwości zawieszania karnetu w przypadku choroby lub pozostania w kwarantannie. Klubowiczowi nie przysługuje również prawo do
zwrotu opłaty za karnet.
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie jeśli zostaną wydane nowe rozporządzenia ministra zdrowia
lub zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Każda zmiana zostanie ogłoszona w Klubie, na stronie internetowej Klubu oraz mediach
społecznościowych.
Pozostałe zasady korzystania z Klubu i odpłatności pozostają bez zmian.

