REGULAMIN KLUBU WHITE STAR POWER
Niniejszy regulamin obowiązuje również Klientów, którzy korzystają jednorazowej wejściówki.

§ 1. Definicje:
Na potrzeby niniejszego regulaminu poprzez następujące pojęcia rozumie się:
1. Klub – klub White Star Power
2. Członek – osoba, która wypełniła deklarację członkowską i wykupiła karnet
3. Karta – karta klubowa White Star Power wydawana członkom, potwierdzająca przynależność do
Klubu.
4. Klient – członek klubu oraz osoba korzystająca z jednorazowej wejściówki uprawniającej do
korzystania z usług Klubu; osoba pełnoletnia lub powyżej 15 roku życia posiadająca zgodę rodzica
lub opiekuna prawnego oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za taką osobę.
5. Karnet – abonament na określony czas, umożliwiający korzystanie z usług oferowanych przez
Klub, z zastrzeżeniem, że nie są to usługi płatne dodatkowo.
6. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel oraz personel Klubu.
7. Personel Klubu – manager, instruktorzy/ki, recepcjonistki.
8. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych
co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału
w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
9. Strona internetowa – www.whitestarpower.pl

§ 2. Członkostwo w Klubie
1. Klub White Star Power świadczy dla Klientów usługi rekreacyjno – sportowe takie jak: siłownia,
zajęcia fitness, trening personalny itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie
internetowej oraz w siedzibie Klubu.
2. Wyposażenie Klubu, w tym w szczególności sprzęt treningowy spełnia określone przepisami
wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy posiadają odpowiednie wykształcenie i umiejętności
niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
3. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a także osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie
ubezwłasnowolniona, za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
4. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 lat mogą korzystać z Klubu wyłącznie pod opieką
pełnoletnich opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
5. Przynależność do Klubu rozpoczyna się z dniem wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz
zakupienia karnetu.
6. Uprawnienia wynikające z Karnetu, w tym w szczególności termin jego obowiązywania,
zapisywane są na Karcie, która wydawana jest przy pierwszym jego zakupie.
7. Karta jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu.
8 Wydanie pierwszej Karty jest bezpłatne. Wydanie duplikatu Karty wymaga wniesienia przez
Członka opłaty dodatkowej w wysokości 20 zł.
9. Karta jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu wyłącznie przez osobę
wymienioną w Karcie jako właściciel. Karta jest ważna z dowodem tożsamości zawierającym
zdjęcie.
10. Uprawnienia wynikające z członkowstwa mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone

na inne osoby bez pisemnej zgody Klubu.
11. Klient, podpisując umowę, wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które
zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do
weryfikowania jego tożsamości w celu potwierdzenia jego członkowstwa.
12. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania Karty za każdym razem kiedy wchodzą do
Klubu.
13. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta zapisane na Karcie członkowskiej na
podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku
dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa ma prawo odmówić wstępu na teren klubu.
14. Jeżeli Członek Klubu nie posiada przy sobie ważnej Karty, aby skorzystać z usług Klubu
zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście. Jeżeli jednak personel Klubu ma
możliwość zweryfikowania faktu członkostwa na podstawie innych danych, brak Karty nie
pozbawia Członka możliwości korzystania z usług Klubu.
15. Klub akceptuje karty rabatowe wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z firmami
oferującymi tego rodzaju karty i na zasadach wynikających z tych Umów. Osoby będące
posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
16. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów.

§ 3 Cennik
1. Cennik usług świadczonych przez Klub dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej.
2. Opłaty za korzystanie z usług świadczonych przez Klub uiszczane są przez Klientów z góry.

§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu
1. Z usług Klubu mogą korzystać Członkowie oraz inni Klienci na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty
jednorazowej.
2. Godziny otwarcia Klubu podane są na stronie internetowej, a także dostępne są w Klubie.
3. Informacje o dniach, w których Klub jest nieczynny umieszczane są w Klubie i na stronie
internetowej.
4. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z
uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze
stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez
personel Klubu.
5. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z
przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność
ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma
obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
6. Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do instruktora obecnego w Klubie o udzielenie
informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń,
jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
7. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, a w szczególności instruktorów, o
wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności
zdiagnozowanych chorobach, ciąży, urazach.
8. W razie pogorszenia samopoczucia w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać
wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt personelowi Klubu.

9. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach fitness poprzez zapisanie się na
nie w recepcji Klubu, drogą telefoniczną lub poprzez panel klienta na stronie internetowej Klubu.
Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na stronie internetowej oraz
w recepcji Klubu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach
zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach
z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem.
11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych jeżeli liczba
zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób.
12. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym zamiennego
obuwia sportowego. Ze względów bezpieczeństwa Klient, który narusza zasady ubioru, w
szczególności znajduje się na terenie Klubu w nieodpowiednim obuwiu, może zostać poproszony
przez personel o opuszczenie Klubu.
13. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania
alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających, pozostawania pod wpływem ww.
substancji oraz posiadania niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
14. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu bez zgody Właściciela lub
managera Klubu.
15. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
16. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz
umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
17. Klienci naruszający postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać usunięci z terenu Klubu
przez personel.
18. Bez zgody Właściciela zabrania się prowadzenia na terenie Klubu jakiejkolwiek działalności
usługowej, w tym w szczególności w zakresie treningu personalnego.

§ 5 Zasady korzystania z szatni
1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonej do tego celu szatni,
w której znajdują się zamykane na klucz szafki.
2. Klucz do szafki w szatni wydawany jest w recepcji, po zgłoszeniu się Klienta i przedstawieniu
karty członkowskiej. W przypadku jednorazowego wejścia po uiszczeniu opłaty za korzystanie z
usług Klubu Klient pod zastaw kluczyka pozostawia dokument lub kwotę pieniężną (10 zł).
3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po
umieszczeniu w niej swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki (np. przy
awarii zamka) Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie personel Klubu.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w szafce,
jeżeli Klient nie dochował staranności opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Po skorzystaniu z usług Klubu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących
do niego rzeczy.
6. Klient ma obowiązek zwrócić kluczyk do szafki na recepcji w momencie opuszczania Klubu.
W razie zagubienia, zniszczenia bądź przywłaszczenia kluczyka Klient ma obowiązek uiścić opłatę
w kwocie 50 zł.

§ 6 Rozwiązanie umowy
1. Członkowstwo podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia

Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej w przypadku rażącego naruszenia zasad porządku
w Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Członkowstwo podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia
Członka w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Członkowstwo ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowych w przypadku oddania karty
członkowskiej. Należność za opłacony i niewykorzystany karnet nie zostaje w takim przypadku
zwrócona.

§ 7 Odpowiedzialność za szkodę
1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z
nienależytego wykonania lub niewykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz za szkody
powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem
poleconym na adres: ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków.
3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego
Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§ 8 Zmiana regulaminu
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do
wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na stronie
internetowej, jak również w recepcji Klubu.
2. W razie zmiany regulaminu Członek ma prawo rozwiązania członkowstwa poprzez złożenie na
piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny faktu zmiany regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili
umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa
się, że Członek akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

