Załącznik nr 1 do OWU obowiązujących od dnia 14.01.2020 r.

OFERTA
I.

Karnet UMOWA OPEN

1. Karnet UMOWA OPEN dalej, jako „UMOWA OPEN” uprawnia do nielimitowanego korzystania z
dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu.
2. UMOWA OPEN to umowa zawarta na czas nieokreślony.
3. UMOWA OPEN to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
4. Każda ze stron ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
5. Płatność za UMOWĘ OPEN odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z góry za dany
miesiąc i realizowana jest:
a. poprzez system płatności cyklicznych "Espago";
b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą (w tym przypadku cena Karnetu jest większa o 20 zł
miesięcznie) – nie dotyczy zakupu za pośrednictwem strony internetowej Zdrofit.
6. W przypadku wyboru płatności za Karnet UMOWA OPEN w Klubie, przy zawarciu umowy
pobierana jest kaucja w wysokości odpowiadającej opłacie za jeden miesiąc. Kaucja ta rozliczana
jest w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy - Członek Klubu nie będzie zobowiązany do
wnoszenia opłaty za ostatni miesiąc korzystania z Klubu (miesiąc wypowiedzenia).
7. W ramach UMOWY OPEN Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, na okres 7 do
21 dni.
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
8. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest UMOWA OPEN, Członek
Klubu otrzymuje: torbę albo ręcznik, voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz
pomiar składu masy ciała, plan treningowy i trening wprowadzający. W celu realizacji vouchera
na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego wykorzystania z personelem Klubu.
9. W ramach UMOWY OPEN Zdrofit umożliwia jednokrotne skorzystanie z programu pod nazwą
"Gwarancja Satysfakcji".
10. Gwarancja Satysfakcji uprawnia do swobodnego rozwiązania (bez zachowania okresu
wypowiedzenia) przez Członka Klubu UMOWY OPEN w przypadku, gdy usługi te nie spełnią jego
oczekiwań.
11. Gwarancja Satysfakcji przeznaczona jest jedynie dla nowych Członków Klubu tj. nabywających
pierwszy Karnet.
12. Oświadczenie o rezygnacji z UMOWY OPEN w ramach Gwarancji Satysfakcji może być złożone
w terminie do 30 dni od daty aktywacji tego Karnetu i wyłącznie po minimum czterokrotnym
skorzystaniu z usług Klubu w ramach UMOWY OPEN.
13. Członkowi Klubu, który rezygnuje z korzystania z usług Zdrofit w ramach Gwarancji Satysfakcji,
zwracane są uiszczone przez niego opłaty, za wyjątkiem Opłaty Członkowskiej, na podstawie
dołączonego do oświadczenia o rezygnacji dowodu ich poniesienia (np. paragon / faktura).

II.

Karnet UMOWA 12M

1. Karnet UMOWA 12M, dalej, jako „UMOWA 12M” uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie
siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu.
2. UMOWA 12M to umowa zawarta na okres 12 miesięcy (z zastrzeżeniem prawa do jej
zawieszenia), przy czym jeżeli Członek Klubu do dnia upływu okresu 12 miesięcy obowiązywania
umowy nie złoży oświadczenia o jej zakończeniu z końcem tego okresu, umowa przekształca się
automatycznie w umowę na czas nieokreślony.
3. Z zastrzeżeniem punktu 4, każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
4. W okresie pierwszych 3 miesięcy obowiązywania Umowy żadna ze stron nie ma możliwości
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
5. Dokonując zakupu Karnetu UMOWA 12M Członek Klubu otrzymuje rabat wynikający z zawarcia
umowy na okres 12 miesięcy, względem ceny przy zawarciu umowy na czas nieokreślony, którą
stanowi cena za Karnet UMOWA OPEN. Wysokość udzielonego rabatu stanowi więc iloczyn
pełnych miesięcy obowiązywania Karnetu UMOWA 12M oraz różnicy pomiędzy ceną za okres
rozliczeniowy w Karnecie UMOWA OPEN w dniu zawarcia umowy, a ceną za okres rozliczeniowy
w Karnecie UMOWA 12M (tj.: liczba miesięcy korzystania z Karnetu UMOWA 12M x (cena
miesiąc przy UMOWA OPEN - cena za miesiąc przy UMOWA 12M) – dalej, jako „Rabat”.
6. W przypadku skorzystania z prawa do wypowiedzenia przez Członka Klubu lub w przypadku
rozwiązania umowy przez Zdrofit, jednak z winy Członka Klubu, przed przejściem umowy w
umowę na czas nieokreślony (tj. w okresie pierwszych 12 miesięcy) Członek Klubu zobowiązany
jest do zwrotu udzielonego Rabatu.
7. UMOWA 12M to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
8. Płatność za Karnet UMOWA 12M odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z góry
za dany miesiąc i realizowana jest wyłącznie poprzez system płatności cyklicznych "Espago".
9. W ramach Karnetu UMOWA 12M Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, trzykrotnie w okresie trwania Umowy na okres od 7 do 21 dni;
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
10. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest UMOWA 12M, Członek Klubu
otrzymuje: torbę albo ręcznik, voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar
składu masy ciała, plan treningowy i trening wprowadzający. W celu realizacji vouchera na start
Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego wykorzystania z personelem Klubu.
III.

Karnet OPEN 30 dni

1. Karnet OPEN 30 DNI dalej, jako „OPEN 30 DNI” uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie
siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres 30 dni od jego
aktywacji.
2. OPEN 30 DNI to umowa zawarta na czas określony – 30 dni.
3. OPEN 30 DNI to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
4. Płatność za OPEN 30 DNI odbywa się jednorazowo, z góry w recepcji Klubu gotówką lub kartą.
5. W ramach Karnetu OPEN 30 DNI Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie trwania Karnetu, na okres 7 do 21 dni.

b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
6. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest OPEN 30 DNI, Członek Klubu
otrzymuje: torbę albo ręcznik, voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar
składu masy ciała, plan treningowy i trening wprowadzający. W celu realizacji Vouchera Członek
Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego wykorzystania z personelem Klubu.
IV.

Karnet UMOWA DZIENNA

1. Karnet UMOWA DZIENNA dalej, jako „UMOWA DZIENNA” uprawnia do korzystania z dostępnej
w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w
przypadku Klubu całodobowego od godziny 6:00) do godziny 16:00 (liczy się godzina wejścia)
oraz od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu.
2. UMOWA DZIENNA to umowa zawarta na czas nieokreślony.
3. UMOWA DZIENNA to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
4. Każda ze stron ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
5. Płatność za UMOWĘ DZIENNĄ odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z góry za
dany miesiąc i realizowana jest:
a. poprzez system płatności cyklicznych "Espago";
b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą (w tym przypadku cena Karnetu jest większa o 20 zł
miesięcznie) – nie dotyczy zakupu za pośrednictwem strony internetowej Zdrofit.
6. W przypadku wyboru płatności za Karnet UMOWA DZIENNA w Klubie, przy zawarciu umowy
pobierana jest kaucja w wysokości odpowiadającej opłacie za jeden miesiąc. Kaucja ta rozliczana
jest w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy - Członek Klubu nie będzie zobowiązany do
wnoszenia opłaty za ostatni miesiąc korzystania z Klubu (miesiąc wypowiedzenia).
7. W ramach UMOWY DZIENNEJ Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, na okres 7 do
21 dni.
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
8. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest UMOWA DZIENNA, Członek
Klubu otrzymuje: voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar składu masy
ciała. W celu realizacji vouchera na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego
wykorzystania z personelem Klubu.
9. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z UMOWY DZIENNEJ chce skorzystać z Klubu
poza godzinami wskazanymi w punkcie 1 obowiązuje dopłata, której wysokość została określona
w Cenniku.
V.

Karnet 4 WEJŚCIA

1. Karnet 4 WEJŚCIA dalej, jako „4 WEJŚCIA” uprawnia do czterokrotnego skorzystania z dostępnej
w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres 30 dni
od jego aktywacji.

2. W ramach jednego wejścia Członek Klubu korzystający z 4 WEJŚCIA uprawniony jest do
skorzystania z siłowni oraz jednych zajęć fitness (skorzystanie z dwóch zajęć fitness liczone jest,
jako dwa wejścia).
3. 4 WEJŚCIA to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
4. 4 WEJŚCIA to umowa obowiązująca do czasu wykorzystania limitu wejść lub upływu okresu
ważności Karnetu (30 dni), w zależności, co nastąpi pierwsze.
5. Płatność za 4 WEJŚCIA odbywa się jednorazowo, z góry w recepcji Klubu gotówką lub kartą.
6. W ramach Karnetu 4 WEJŚCIA Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie trwania Karnetu, na okres 7 do 21 dni.
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
7. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest 4 WEJŚCIA, Członek Klubu
otrzymuje voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar składu masy ciała.
W celu realizacji vouchera na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego
wykorzystania z personelem Klubu.
VI.

Karnet UMOWA SENIOR

1. Karnet UMOWA SENIOR, dalej, jako „UMOWA SENIOR” przeznaczony jest dla osób, które
ukończyły 60 rok życia. Zakup karnetu UMOWA SENIOR wymaga posiadania dokumentu,
potwierdzającego prawo do jego nabycia (dokument tożsamości).
2. UMOWA SENIOR uprawnia do skorzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych:
a. od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w przypadku Klubu całodobowego od
godziny 6:00) do godziny 16:00 oraz od 21:00 do zamknięcia Klubu (zaś w przypadku Klubu
całodobowego do 23:00) (liczy się godzina wejścia);
b. od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu.
3. UMOWA SENIOR to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
4. UMOWA SENIOR to umowa zawarta na czas nieokreślony.
5. Każda ze stron ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
6. Płatność za UMOWĘ SENIOR odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z góry za
dany miesiąc i realizowana jest wyłącznie poprzez system płatności cyklicznych "Espago";
7. W ramach Karnetu UMOWA SENIOR Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie okresu rozliczeniowego, na okres 7 do 21 dni.
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
8. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest UMOWA SENIOR Członek
Klubu otrzymuje: voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar składu masy
ciała. W celu realizacji vouchera na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego
wykorzystania z personelem Klubu.
9. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z UMOWY SENIOR chce skorzystać z Klubu poza
godzinami wskazanymi w punkcie 1 obowiązuje dopłata, której wysokość została określona w
Cenniku.

VII.

Karnet SENIOR 4 WEJŚCIA

1. Karnet UMOWA SENIOR 4 WEJŚCIA, dalej, jako „SENIOR 4 WEJŚCIA” przeznaczony jest dla osób,
które ukończyły 60 rok życia. Zakup karnetu SENIOR 4 WEJŚCIA wymaga posiadania dokumentu,
potwierdzającego prawo do jego nabycia (dokument tożsamości).
2. SENIOR 4 WEJŚCIA uprawnia do skorzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych
czterokrotnie w ciągu 30 kolejnych dni od dnia jego aktywacji:
a. od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w przypadku Klubu całodobowego od
godziny 6:00) do godziny 16:00 oraz od 21:00 do zamknięcia Klubu (zaś w przypadku Klubu
całodobowego do 23:00) (liczy się godzina wejścia);
b. od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu.
3. SENIOR 4 WEJŚCIA to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
4. W ramach jednego wejścia Członek Klubu korzystający z SENIOR 4 WEJŚCIA uprawniony jest do
skorzystania z siłowni oraz jednych zajęć fitness (skorzystanie z dwóch zajęć fitness liczone jest,
jako dwa wejścia).
5. SENIOR 4 WEJŚCIA to umowa obowiązująca do czasu wykorzystania limitu wejść lub upływu
okresu ważności Karnetu (30 dni), w zależności, co nastąpi pierwsze.
6. Płatność za SENIOR 4 WEJŚCIA odbywa się jednorazowo, z góry za dany miesiąc w recepcji Klubu
gotówką lub kartą.
7. W ramach Karnetu SENIOR 4 WEJŚCIA Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia
Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie trwania Karnetu, na okres 7 do 21 dni.
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
8. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest SENIOR 4 WEJŚCIA, Członek
Klubu otrzymuje: voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar składu masy
ciała. W celu realizacji vouchera na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego
wykorzystania z personelem Klubu.
9. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z SENIOR 4 WEJŚCIA chce skorzystać z Klubu
poza godzinami wskazanymi w punkcie 1 obowiązuje dopłata, której wysokość została określona
w Cenniku.
VIII.

Karnet SENIOR 30 DNI

1. Karnet SENIOR 30 DNI, dalej, jako „SENIOR 30 DNI” przeznaczony jest dla osób, które ukończyły
60 rok życia. Zakup Karnetu SENIOR 30 DNI wymaga posiadania dokumentu, potwierdzającego
prawo do jego nabycia (dokument tożsamości).
2. SENIOR 30 DNI uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych
przez okres 30 dni od jego aktywacji:
a. od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w przypadku Klubu całodobowego od
godziny 6:00) do godziny 16:00 oraz od 21:00 do zamknięcia Klubu (zaś w przypadku Klubu
całodobowego do 23:00) (liczy się godzina wejścia);
b. od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu.
3. SENIOR 30 DNI to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
4. SENIOR 30 DNI to umowa zawarta na czas określony – 30 dni.
5. Płatność za SENIOR 30 DNI odbywa się jednorazowo, z góry za dany miesiąc w recepcji Klubu
gotówką lub kartą.

6. W ramach Karnetu SENIOR 30 DNI Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie trwania Karnetu, na okres 7 do 21 dni.
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
7. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest SENIOR 30 DNI, Członek
Klubu otrzymuje: voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar składu masy
ciała. W celu realizacji vouchera na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego
wykorzystania z personelem Klubu.
8. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z SENIOR 30 DNI chce skorzystać z Klubu poza
godzinami wskazanymi w punkcie 1 obowiązuje dopłata, której wysokość została określona w
Cenniku.
IX.

Karnet UMOWA STUDENT/UCZEŃ

1. Karnet UMOWA STUDENT/UCZEŃ dalej, jako „UMOWA STUDENT/UCZEŃ” przeznaczony jest dla
uczniów oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Zakup Karnetu UMOWA STUDENT/UCZEŃ
wymaga posiadania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna legitymacja
szkolna lub studencka).
2. UMOWA STUDENT/UCZEŃ uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć
grupowych:
a. od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w przypadku Klubu całodobowego od
godziny 6:00) do godziny 16:00 oraz od 21:00 do zamknięcia Klubu (zaś w przypadku Klubu
całodobowego do 23:00) (liczy się godzina wejścia).
b. od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu.
3. UMOWA STUDENT/UCZEŃ to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
4. O ile którakolwiek ze Stron nie skorzysta z prawa do wcześniejszego rozwiązania umowy,
UMOWA STUDENT/UCZEŃ rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy od dnia aktywacji Karnetu.
5. Każda ze stron ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
6. Płatność za UMOWĘ STUDENT/UCZEŃ odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z
góry za dany miesiąc i realizowana jest poprzez system płatności cyklicznych "Espago".
7. W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest UMOWA STUDENT/UCZEŃ,
Członek Klubu otrzymuje: voucher obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar składu masy
ciała. W celu realizacji vouchera na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić czas jego
wykorzystania z personelem Klubu.
8. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z UMOWY STUDENT/UCZEŃ chce skorzystać z
Klubu poza godzinami wskazanymi w punkcie 1 obowiązuje dopłata, której wysokość została
określona w Cenniku.
X.

Karnet STUDENT/UCZEŃ 30 DNI

1. Karnet STUDENT/UCZEŃ 30 DNI dalej, jako „STUDENT/UCZEŃ 30 DNI” przeznaczony jest dla
uczniów oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Zakup Karnetu UMOWA STUDENT/UCZEŃ
30 DNI wymaga posiadania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna
legitymacja szkolna lub studencka).
2. STUDENT/UCZEŃ 30 DNI uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć
grupowych przez okres 30 dni od jego aktywacji:

3.
4.
5.
6.

7.

8.

a. od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (zaś w przypadku Klubu całodobowego od
godziny 6:00) do godziny 16:00 oraz od 21:00 do zamknięcia Klubu (zaś w przypadku Klubu
całodobowego do 23:00) (liczy się godzina wejścia);
b. od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu.
STUDENT/UCZEŃ 30 DNI to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego.
STUDENT/UCZEŃ 30 DNI to umowa zawarta na czas określony – 30 dni.
Płatność za STUDENT/UCZEŃ 30 DNI odbywa się jednorazowo, z góry w recepcji Klubu gotówką
lub kartą.
W ramach Karnetu STUDENT/UCZEŃ 30 DNI Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia
Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie trwania Karnetu, na okres 7 do 21 dni.
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
W przypadku, gdy pierwszym Karnetem zakupionym w Zdrofit jest STUDENT/UCZEŃ 30 DNI,
Członek Klubu otrzymuje: voucher na start obejmujący konsultacje z trenerem oraz pomiar
składu masy ciała. W celu realizacji vouchera na start Członek Klubu zobowiązany jest uzgodnić
czas jego wykorzystania z personelem Klubu.
W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z STUDENT/UCZEŃ 30 DNI chce skorzystać z
Klubu poza godzinami wskazanymi w punkcie 1 obowiązuje dopłata, której wysokość została
określona w Cenniku.
XI.

WEJŚCIE JEDNORAZOWE

1. W ramach WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO Członek Klubu uprawniony jest do jednorazowego
skorzystania z siłowni lub jednych zajęć grupowych.
2. Członek Klubu, korzystający z WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO uiszcza opłatę za wejście do Klubu w
recepcji Klubu, przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu.
3. WEJŚCIE JEDNORAZOWE uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego
otwarcia.
4. W ramach Wstępu Jednorazowego jego szczególnym rodzajem jest Wstęp Jednorazowy Dla
Dzieci Na Pływalnię. W jego ramach możliwe jest jednorazowe skorzystanie z pływalni przez
dzieci. W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują zasady Karnetu Pływalnia Dla
Dzieci.
XII.

ZAPROSZENIE DO KLUBU

1. W Zdrofit funkcjonują JEDNORAZOWE oraz OKRESOWE ZAPROSZENIA DO KLUBU.
2. Z JEDNORAZOWEGO ZAPROSZENIA DO KLUBU skorzystać mogą wyłącznie osoby, które do tej
pory nie posiadały statusu Członka Klubu w ogóle, bądź posiadały go wcześniej, ale ich status
Członka Klubu wygasł, co najmniej 3 miesiące przed skorzystaniem z ZAPROSZENIA DO KLUBU.
3. W ramach JEDNORAZOWEGO ZAPROSZENIA DO KLUBU Członek Klubu uprawniony jest do
jednorazowego skorzystania z siłowni oraz jednych zajęć fitness.
4. Członkowie klubu którzy posiadają aktywny karnet mogą skorzystać z OKRESOWEGO
ZAPROSZENIA DO KLUBU w zakresie, w jakim zakres uprawnień wynikających z OKRESOWEGO
ZAPROSZENIA DO KLUBU przekracza zakres uprawnień wynikających z posiadanego Karnetu.
5. W ramach OKRESOWEGO ZAPROSZENIA DO KLUBU Członek Klubu może korzystać z usług Klubu
przez okres wskazany w ZAPROSZENIU DO KLUBU.

6. Za skorzystanie z ZAPROSZENIA DO KLUBU Zdrofit nie pobiera opłaty.
7. ZAPROSZENIE DO KLUBU uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego
otwarcia.
8. W celu potwierdzenia uprawnień do skorzystania z ZAPROSZENIA DO KLUBU, personel Klubu
uprawniony jest do żądania okazania dokumentu tożsamości przy wejściu do Klubu.
XIII.

PŁYWALNIA DLA DZIECI

1. Karnet PŁYWALNIA DLA DZIECI przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 12 lat. Na jego
podstawie mogą one korzystać z pływalni w Klubach, w których jest ona dostępna, przez okres
30 kolejnych dni od daty aktywacji.
2. Płatność za PŁYWALNIĘ DLA DZIECI odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania i
realizowana jest w recepcji Klubu.
3. W ramach Karnetu PŁYWALNIA DLA DZIECI Zdrofit umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia
Karnetu:
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie trwania Karnetu, na okres 7 do 21 dni.
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3
miesiące.
4. Korzystanie z pływalni może odbywać się wyłącznie poza godzinami ze Strefy Ciszy (w
rozumieniu Regulaminu pływalni) oraz poza godzinami prowadzenia zajęć grupowych.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest w Klubach wyposażonych w pływalnię.

