
REGULAMIN KLUBU LIFE HEALTH & FITNESS 

§ 1. Postanowienia ogólne

• Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej  Regulaminem )  został  stworzony  dla  potrzeb  klubu Life Health & Fitness (zwanego dalej Klubem ) znajdującego się w Radomiu w
Aquapark Radom przy ul. Chrobrego 3.

• Regulamin  określa  zasady  korzystania  z  usług  oferowanych  przez  Klub  oraz  prawa  i obowiązki jego klientów (zwanych dalej także Użytkownikami ).
• Wszystkie osoby korzystające z Klubu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom Regulaminu,  instrukcji  korzystania  z  wszelkich  urządzeń  oraz  zaleceniom

i  wskazówkom pracowników Klubu.
• Osoby naruszające porządek, postanowienia Regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych  oraz  niepodporządkowujące  się  zaleceniom  i

wskazówkom  pracowników Klubu, mogą być z niego wyproszone
• Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Klub, w tym  karnetów  miesięcznych,  trzymiesięcznych. Regulamin obowiązuje

również osoby korzystające z karnetów okazjonalnych tj. dwutygodniowych,  miesięcznych i trzymiesięcznych sprzedawanych tylko w wyjątkowych okolicznościach.
Regulamin obowiązuje osoby korzystających z zaproszeń rozdawanych przez Klub oraz osoby, które weszły w  posiadanie  karnetów  w  inny  sposób  (konkursy,
programy  lojalnościowe).  Regulamin obowiązuje  również  Użytkowników  korzystających  z  usług  Klubu  z  wykorzystaniem  kart Benefit System, Multisport, Fitprofit,
OkSystem i innych  podobnych.

• Klub ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował Użytkowników.  Do  nowych  karnetów  będą  miały  zastosowanie
postanowienia niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie  takich  karnetów  nie  uprawnia  dotychczasowych  posiadaczy  karnetów  do kierowania wobec Klubu
jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.

§ 2. Karnety

• W  ramach  danego  karnetu  Klub  świadczy  usługi  w  zakresie  określonym  każdorazowo  w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu (zwanym dalej
Cennikiem)  wyłożonym do wglądu w Klubie. Cennik zawiera aktualne ceny karnetów i wszelkie ewentualne zniżki.

• Klub może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec
Klubu jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.

• Klub ma prawo odmówić wstępu do Klubu osobie, która nie posiada karnetu zawierającego jej  pełne dane (tj. imię, nazwisko )
• Klub  nie  zwraca  pieniędzy  za  zakupiony  karnet  –  niewykorzystane  treningi  nie  stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
• Udostępnienie  karnetu  osobom  trzecim  stanowi  naruszenie Regulaminu.
• W  przypadku  długotrwałej  choroby  lub  innych  zdarzeń  losowych  długotrwale uniemożliwiających  korzystanie  z  usług  Klubu,  Klub  jest  uprawniony  do

przedłużenia ważności karnetu po wcześniejszym powiadomieniu o zaistniałej sytuacji oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających w/w zdarzenia.
• Karnety miesięczne ważne są przez jeden  miesiąc  (31  dni),  Klub zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym oraz w przypadkach

spowodowanych koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów.



• W przypadku zamknięcia Klubu przez okres dłuższy niż 1 dzień roboczy z przyczyn leżących po stronie Klubu, okres ważności karnetów zostanie wydłużony o okres 
zamknięcia Klubu z tychże przyczyn.  

• Klub może rozszerzać zakres oferowanych usług w ramach poszczególnych karnetów, może jednak w takim przypadku zwiększyć cenę karnetu. Zwiększenie ceny 
karnetu może nastąpić również bez podawania powodów. Podwyżka ceny nie obejmie karnetów sprzedanych przed tą datą, tzn. jego posiadacze nie będą zobowiązani 
do jakichkolwiek dopłat. 

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Klubu 

• Członkiem Klubu Life Health& Fitness może zostać osoba, która ukończyła 18 lat. Za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów członkiem Klubu może 
także zostać osoba, która ukończyła 15 lat. .  

• Dokumentem potwierdzającym członkostwo w Klubie jest wyłącznie ważna, imienna, opłacona karta członkowska Klubu (karnet). 
• Członkostwo jest imienne, nie może być przenoszone na osoby trzecie. Członkostwo wykupione przez firmy dla pracowników w uzasadnionych sytuacjach może być, za 

zgodą Kierownika Klubu przeniesione na innych pracowników tej firmy. 
• W razie wątpliwości co do tożsamości członka Klubu, pracownicy Klubu mają prawo poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem, innego niż karta członkowska w celu 

potwierdzenia tożsamości 
• Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00, w soboty i niedziele od 8:00 do 21:00.  Godziny otwarcia Klubu mogą ulec zmianom. 
• Klub jest zamknięty w święta: Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne oraz wszystkie inne święta ustawowo wolne od pracy. 

Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni.. 
• Przy zawieraniu nowej umowy pobierana jest kaucja w wysokości 20 zł za wydanie karty członkowskiej, która jest zwracana przy zwrocie karty członkowskiej w czasie 3 

miesięcy od daty zakończenia trwania umowy lub w przypadku zerwania umowy – we wcześniejszym terminie. 
• Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty członkowskiej powinien być niezwłocznie zgłoszony pracownikowi Klubu. Wydanie nowej karty członkowskiej następuje 

po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty członkowskiej w wysokości 20 zł. 
• W razie powstania zaległości w płatności opłat Klub dokonuje zawieszenia ważności karnetu po wyznaczeniu członkowi Klubu dodatkowego 7 –dniowego terminu do 

uregulowania płatności. W okresie zawieszenia członek Klubu nie ma prawa wstępu na podstawie karnetu. Wyjątek stanowi wejście na podstawie zakupu biletu 
uprawniającego do jednorazowego wstępu do Klubu. W przypadku odnowienia członkostwa po zawieszeniu, za pierwszy miesiąc kalendarzowy następujący po 
odnowieniu, członek Klubu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty miesięcznej za ten miesiąc oraz kwoty równej opłatom za okres zawieszenia, zgodnie z 
obowiązującym Cennikiem. Opłata za okres zawieszenia nie dotyczy przypadków zawieszenia członkostwa w trybie opisanym w punkcie 9.  

• Członek Klubu korzystający z karnetu obowiązującego w wyznaczonych godzinach zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin korzystania z Klubu. Pracownik 
Klubu może odmówić wstępu do Klubu, jeżeli do końca wyznaczonego czasu, w którym karnet obowiązuje pozostało mniej niż 20 min. Po godz. 22:00 za każdą 
przekroczoną minutę będzie naliczana opłata określana w Cenniku. 

• Szafki w Klubie będą opróżniane każdej nocy, a ich zawartość będzie przechowywana przez odpowiedni okres ustalony  przez Klub, na koszt i ryzyko osoby, która taką 
zawartość pozostawiła.  



• Szafki w szatniach udostępniane są bezpłatnie tylko na czas pobytu w Klubie. 
• Kierownik Klubu upoważniony jest do nakazania opuszczenia Klubu lub jednostronnego wypowiedzenia członkostwa w trybie natychmiastowym, bez zwrotu 

uiszczonych opłat w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Członkostwo może zostać również rozwiązane bez wypowiedzenia w 
przypadku agresywnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. 

• Na terenie Klubu zabronione jest spożywanie alkoholu, narkotyków i palenie papierosów. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mogą korzystać z usług Klubu. 
• Przy  wejściu  do  Klubu  należy  w  recepcji  okazać  i  pozostawić  na  czas  ćwiczeń  karnet  lub wykupić jednorazowe wejście. Po zakończeniu ćwiczeń należy odebrać 

karnet.   
• W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka, transpondera od szafki należy uiścić opłatę w wysokości  35 zł, która stanowi realny koszt wyprodukowania nowego 

kluczyka, transpondera od szafki.   
• Czas  korzystania  z  Klubu  w  ramach  wykupionego  karnetu  jest  nielimitowany  w  godzinach jego otwarcia.  
• Członkowie zobowiązani są uregulować należności wynikające z usług dodatkowych najpóźniej przy opuszczeniu Klubu. Sprzedaż usług dodatkowych prowadzona jest 

do godziny 21:50. 
• Karnet  upoważnia  posiadacza  do  korzystania  z  usług  Klubu,  których  zakres  – przyporządkowany do poszczególnych rodzajów karnetów -  jest określony w Cenniku.  
• W pomieszczeniach Klubu mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia Klubu określonych na stosownej tablicy informacyjnej w recepcji. Klub 

zastrzega sobie prawo zmiany  godzin  otwarcia  Klubu,  zawiadamiając  o  powyższym  co  najmniej  z  7  dniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie umieszczone na 
tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej WWW.aquapark-radom.pl oraz na facebook’u.    

• Na  terenie  Klubu  obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia  tytoniu  oraz  spożywania  alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – 
sterydów, narkotyków i innych  środków  odurzających. 

• Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  ćwiczeń  fizycznych  i  uczestniczą  w  zajęciach  na  własną  
odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku powzięcia przez 
Klub uzasadnionych wątpliwości co do zdolności uczestnika do korzystania z jego usług, Klub może zakazać mu wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia w tym zakresie.   

• Użytkownicy nie mogą korzystać z Klubu w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych infekcji, chorób zakaźnych lub innych schorzeń.  
• Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń w siłowni i matach na zajęciach fitness). W 

miarę możliwości Klub zapewni Użytkownikom  ręczniki, z których korzystanie jest odpłatne (wysokość stosownej opłaty zostanie określona w Cenniku).  
• W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do Klubu – z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach w siłowni 

obowiązuje obuwie sportowe,  przeznaczone  do  tego  rodzaju  zajęć.  Zabronione  jest  ćwiczenie  na  siłowni  w klapkach, japonkach samych skarpetkach i na boso. 
• Klub  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  będące  wynikiem  niestosowania  się  do Regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników Klubu.  
• Właściciel Klubu oraz jego obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, 

telefon komórkowy itp.) przyniesione na teren Klubu.  

http://www.aquapark-radom.pl/


• Bez zgody Klubu Life Health&Fitness, zabronione jest samowolne używanie sprzętu muzycznego, prowadzenie grupowych zajęć fitness, treningów personalnych oraz
innych form działalności gospodarczej przez osoby nie będące pracownikami  Klubu Life Health&Fitness. Kierownictwo Klubu uprawnione jest do wydania trwałego lub
tymczasowego zakazu korzystania z Klubu  osobom łamiącym powyższe postanowienia.

§ 4. Zasady wykonywania ćwiczeń
• Instruktorzy prowadzący zajęcia fitness mają prawo do niedopuszczenia do udziału w zajęciach osoby, która nie brała udziału w rozgrzewce lub która się spóźniła.
• Osoby korzystające z urządzeń treningowych i biorące w innych zajęciach czynią to na własną odpowiedzialność.
• Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający  winien  sprawdzić  stan  techniczny  urządzenia,  z  którego

będzie  korzystał  i  w przypadku  zauważenia  usterek  zgłosić  ten  fakt  pracownikowi  Klubu.  W  przypadku skorzystania ze sprzętu, którego stan techniczny lub
wygląd budzi wątpliwości Użytkownika, a  które  to  zastrzeżenia  nie  zostały  uprzednio  zgłoszone  pracownikom  siłowni,  na Użytkowniku spoczywać będzie
odpowiedzialność za powstałe szkody.

• Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
• Korzystanie  ze  sprzętu  powinno  odbywać  się  w  sposób  bezpieczny,  tj.  z  zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo innych uczestników, poszanowanie sprzętu i

sali.
• Za wszelkie szkody powstałe na terenie Klubu z winy Użytkownika odpowiada Użytkownik.
• W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora lub pracownika recepcji.
• Szczególną  uwagę  należy  zwracać  na  stan  techniczny  linek  stalowych  i  mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.
• Należy dokładnie i z dużą ostrożnością zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenia przy sztangach do podnoszenia ciężarów wymagają szczególnego

nadzoru.
• Po  zakończeniu  ćwiczeń,  urządzenia  treningowe  z  których  korzystano  winny  być pozostawione w należytym stanie technicznym.
• Każda osoba korzystająca ze sprzętu w Klubie, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang  i  talerzy  sprząta  po  sobie  i  odnosi  na  właściwe  miejsce

używane  podczas  ćwiczeń przedmioty.
• W  Klubie  zakazane  jest  rzucanie  sztangami,  hantlami  i  talerzami,  a  miejsce  hantli,  sztang  i talerzy jest na podłodze, gumach lub specjalnych uchwytach.
• Użytkownik  winien  pozostawić  po  sobie  nienaganny  porządek,  zachowywać  ciszę  i  nie używać  wulgaryzmów.  Osoby  przebywające  na  terenie  Klubu

zobowiązane  są  okazywać wzajemną  tolerancję  i  zrozumienie  względem  siebie.  Zabrania  się  używania  wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły
w stosunku do drugiej osoby.

• Użytkownik,  który  w  czasie  ćwiczeń  lub  pobytu  w  Klubie  źle  się  poczuje  zobowiązany  jest natychmiast  przerwać  ćwiczenia  i  powiadomić  obsługę.  Instruktor
ma  prawo  przerwać ćwiczenia  jeśli  w  jego  ocenie  stan  zdrowia  Użytkownika  nie  pozwala  na  dalsze  ich kontynuowanie i na życzenie Użytkownika wezwać lekarza
pogotowia ratunkowego.

• Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu, który w tym zakresie - w miarę możliwości - będzie uwzględniał życzenia
Użytkowników.



• O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast informować instruktora lub pracownika recepcji.
• Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Klubie. Każdorazowe wykrycie powyższych praktyk może wiązać

się z wyproszeniem osoby świadczące bezpodstawnie usługi treningu personalnego oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 5. Prawo do wizerunku

• W Klubie mogą  być  wykonywane  zdjęcia  dla  celów  informacyjnych  oraz  promocyjnych, na co Użytkownicy wyrażają zgodę, podpisując niniejszy Regulamin. Zdjęcia
te  zostaną  wykorzystane  wyłącznie  na  potrzeby  Klubu  i  mogą  być  umieszczane  na stronie  internetowej  www.aquapark-radom.pl, facebooku oraz  w
drukowanych  materiałach  reklamowych  i informacyjnych.

§ 6. Postanowienia końcowe

• W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  obowiązują  przepisy  kodeksu cywilnego.
• O wszelkich zmianach treści Regulaminu Klub będzie informował uczestników niezwłocznie po ich wprowadzeniu umieszczając stosowną informacji  w recepcji.
• Zmiana  Cennika  pozostaje  bez  wpływu  na  zobowiązania  finansowe  Użytkowników,  którzy wykupili  karnet  po  uprzednio  stosowanej  przez  Klub  cenie.  Nowy

cennik  będzie  miał zastosowanie dopiero do karnetów wykupywanych na nowy okres rozliczeniowy
• W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  z  postanowień  Regulaminu  będzie  uznane  za  nieważne  lub niewiążące, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego kontraktu przez Poland Business Park XXI Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Zajęcznej 2B, 00-132 Warszawa. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych  (Dz.U. 133, poz.883 z 1997 r. z późniejszymi 
zmianami). Poland Business Park XXI Sp. z o.o. zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych oraz żądania usunięcia nieaktualnych, niekompletnych lub 
nieprawdziwych danych osobowych. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne.  

Wyrażam  również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres mailowy na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 144 poz. 
1204 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

Wyrażam  również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez Poland Business Park XXI Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Zajęcznej 2B, 00-132 Warszawa. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych  (Dz.U. 133, poz.883 z 1997 r. z późniejszymi 
zmianami). Poland Business Park XXI Sp. z o.o. zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych oraz żądania usunięcia nieaktualnych, niekompletnych lub 
nieprawdziwych danych osobowych. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne 
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Radom, dnia…………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 

seria i nr karnetu …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Klubu Life Health&Fitness, Sauna Klubu 
w Aquaparku Radom i zobowiązuję się do przestrzegania zasad korzystania z usług oferowanych 
przez Klub . 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach zwrotu kaucji  pobieranej przy zakupie karnetu 
członkowskiego ( kaucja w wysokości 20 zł za wydanie karty członkowskiej jest płatna wyłącznie 
gotówką  i zwracana gotówką przy zwrocie karty członkowskiej w czasie 3 miesięcy od daty 
zakończenia trwania umowy lub w przypadku zerwania umowy – we wcześniejszym terminie) 

…………………………………………………….   …………………………………………………………….. 

podpis pracownika     podpis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Radom, dnia…………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 

seria i nr karnetu …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Klubu Life Health&Fitness, Sauna Klubu 
w Aquaparku Radom i zobowiązuję się do przestrzegania zasad korzystania z usług oferowanych 
przez Klub . 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach zwrotu kaucji  pobieranej przy zakupie karnetu 
członkowskiego ( kaucja w wysokości 20 zł za wydanie karty członkowskiej jest płatna wyłącznie 
gotówką  i zwracana gotówką przy zwrocie karty członkowskiej w czasie 3 miesięcy od daty 
zakończenia trwania umowy lub w przypadku zerwania umowy – we wcześniejszym terminie) 

…………………………………………………….   …………………………………………………………….. 

podpis pracownika     podpis 
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