Załącznik nr 1 do Regulaminu sieci fitness klubów Zdrofit

ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK
1.

Korzystanie z:
a.

Szafek znajdujących się w pomieszczeniu szatni/przebieralni Klubu, nieobjętych
monitoringiem, służących do przechowywania rzeczy osobistych o niewielkiej wartości,
wskazanych w pkt. 8, zamykana na kluczyk lub kłódkę (dalej, jako „Szafka”);

b.

Szafek depozytowych, znajdujących się przy recepcji Klubu, objętych stałym monitoringiem,
służących do przechowywania rzeczy wartościowych, wskazanych w pkt. 10 (dalej, jako
„Szafka depozytowa”),

udostępnianych przez Zdrofit w Klubach sieci fitness Zdrofit możliwe jest wyłącznie na czas pobytu
Członka Klubu w Klubie
2.

Szafki, w zależności od Klubu, zabezpieczane są na kluczyk (wydawany w recepcji Klubu) lub przy
użyciu kłódek. W przypadku Szafek zamykanych na kłódkę, Członek Klubu może korzystać z kłódki
stanowiącej jego własność i nabytej poza Klubem, bądź nabyć lub wypożyczyć kłódkę w recepcji
Klubu (aktualny cennik dostępny w Klubie).

3.

W nowo otwieranych Klubach Zdrofit oraz Klubach, w których zmieniono szafki zabezpieczane
kluczykiem na szafki zamykane na kłódki, przez okres pierwszych dwóch tygodni (od otwarcia lub
wprowadzenia szafek zamykanych na kłódki) istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia kłódki.
Po tym okresie możliwość wypożyczenia kłódki ograniczona jest do osób: korzystających z
Zaproszenia do Klubu (w rozumieniu OWU), nowych Klientów korzystających po raz pierwszy z Klubu
na podstawie Abonamentu (w rozumieniu OWU) oraz nowych Klientów korzystających po raz
pierwszy z Klubu na podstawie karty Partnera Zdrofit. Zdrofit zastrzega sobie możliwość odmówienia
wypożyczenia kłódki w każdym czasie, z uwagi na ograniczenia techniczne.

4.

Wypożyczenie kłódki lub wydanie kluczyka do Szafki, następuje w recepcji Klubu, po pozostawieniu
przez Członka Klubu Karty członkowskiej, Karty Partnera Zdrofit lub dokumentu tożsamości.

5.

Członek Klubu może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej Szafki. W przypadku Szafek
zamykanych na kłódkę, Członek Klubu wybiera dostępną Szafkę według swego uznania. W przypadku
Szafek zamykanych na kluczyk, wydawany w recepcji kluczyk jest przyporządkowany do konkretnego
numeru Szafki.

6.

W Szafkach należy bezwzględnie przechowywać wszelkie przedmioty osobiste zgodnie z poniższymi
zasadami.

7.

Szafki oraz Szafki depozytowe są jedynym miejscem na terenie Klubu przeznaczonym do
przechowywania rzeczy. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Członka
Klubu poza Szafką lub Szafką depozytową, z zastrzeżeniem zasad określonych poniżej.

8.

W Szafkach można przechowywać wyłącznie przedmioty służące i niezbędne do korzystania z Klubu,
tj.: odzież zmienną, kosmetyki przeciętnej wartości, ręcznik, obuwie przeciętnej wartości itp. Klub
oświadcza, że Szafki na terenie szatni/przebieralni nie są przeznaczone i nie posiadają zabezpieczeń
gwarantujących zabezpieczenie przedmiotów wartościowych.

9.

Przed wyjściem z szatni/przebieralni należy sprawdzić, czy Szafka została prawidłowo zamknięta, za
pomocą kłódki lub kluczyka. Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w
zakresie zamykania Szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy, w przeciwnym razie Klub nie będzie
odpowiadał za ich utratę lub uszkodzenie. W przypadku nieprawidłowego działania Szafki Członek
Klubu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie
będzie odpowiadał za utratę lub uszkodzenie rzeczy w niej pozostawionych.

10. Wszelkie rzeczy wartościowe (takie jak: telefon, zegarek, pieniądze, biżuteria, dokumenty itp.)
powinny być przechowywane w Szafkach depozytowych, znajdujących się przy recepcji Klubu,
objętych stałym monitoringiem. Klub oświadcza, że Szafki depozytowe są jedynym miejscem na
terenie Klubu, posiadającym dostateczne zabezpieczenie do przechowywania wartościowych rzeczy.
W przypadku pozostawienia rzeczy wartościowych poza Szafką depozytową, w tym w zwykłej Szafce,
Klub nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie.
11. Po umieszczeniu w Szafce depozytowej rzeczy wartościowych, należy sprawdzić, czy Szafka
depozytowa została prawidłowo zamknięta. Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania należytej
staranności w zakresie zamykania Szafki depozytowej po umieszczeniu tam swoich rzeczy,
w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w Szafce rzeczy. W przypadku
nieprawidłowego działania Szafki depozytowej Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznie
poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za
pozostawione w Szafce depozytowej rzeczy.
12. Po zakończeniu z korzystania usług Klubu Szafkę oraz Szafkę depozytową należy opróżnić
i pozostawić otwartą (w przypadku Szafek zamykanych na kłódkę – pozostawić ją bez kłódki). Kłódka
wypożyczona od Zdrofit powinna zostać zwrócona w recepcji Klubu.
13. W przypadku braku zwrotu wypożyczonej kłódki lub w przypadku utraty kluczyka do Szafki, Członek
Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 (słownie: dwadzieścia) złotych.
14. Członek Klubu korzystający z kłódki będącej jego własnością może pozostawić taką kłódkę w Klubie,
na specjalnie przeznaczonej do tego "kratownicy", zapewnionej przez Zdrofit.
15. W przypadku pozostawienia przez Członka Klubu korzystającego z kłódki po zakończonym treningu
Szafki zamkniętej, w tym samym dniu, po zakończeniu pracy Klubu Szafka taka zostanie odblokowana

przez rozcięcie kłódki. Zdrofit nie zwraca Członkowi Klubu należności za zniszczoną kłódkę. Jeśli
kłódka była wypożyczona od Zdrofit, Członek Klubu zostanie obciążony opłatą w wysokości 20
złotych.
16. Z czynności otwarcia Szafki sporządzony zostanie protokół, wskazujący czas i miejsce otwarcia, spis
pozostawionych przedmiotów, numer Szafki oraz podpis osoby dokonującej otwarcia. Pozostawione
w Szafce rzeczy Członka Klubu zostaną umieszczone w specjalnym worku / torbie. O fakcie znalezienia
rzeczy w Szafce poinformowany będzie właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
17. Członka Klubu, który pozostawił rzeczy w otwartej przez Zdrofit Szafce, obciążają koszty przechowania
tychże rzeczy, utrzymania ich w należytym stanie oraz poszukiwania ich właściciela.

