Ogólne Warunki Członkostwa i Usług
WWW.FITFORFREE.PL FIT FOR FREE POLAND 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, 60-479, ul. Strzeszyńska 67 B,, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS. 0000396523, NIP 7792399836, REGON 301919090, wysokość kapitału
zakładowego – PLN 5,000 („Fit For Free”) prowadzi kluby fitness (dalej „Klub” lub „Kluby”) dla osób objętych umowami członkostwa zawartymi z Fit For Free.
Niniejsze Ogólne Warunki Członkostwa i Usług (dalej „OWU”) odnoszą się do wszystkich umów członkostwa zawartych przez Fit For Free z:
1) osobami fizycznymi niedziałającymi w charakterze przedsiębiorcy oraz nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które zawarły umowę z Fit For Free na korzystanie z infrastruktury sportowej
(„Użytkownicy Indywidualni”); oraz
2) osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, których celem jest udostępnienie infrastruktury sportowej Fit For Free dla swoich pracowników lub współpracowników
(oraz ich małżonków, krewnych lub partnerów)
Pracownicy, współpracownicy (oraz ich małżonkowie, krewni lub partnerzy), którzy używają sprzętu, urządzeń i innych usług świadczonych przez Fit For Free na podstawie umowy, o której mowa
w punkcie 2) powyżej będą nazywani dalej „Użytkownikami Korporacyjnymi”. Podmioty lub osoby, o których mowa w punkcie 2) powyżej będą dalej nazywani „Pracodawcami”. Użytkownicy
Indywidualni oraz Użytkownicy Korporacyjni będą dalej nazywani “Użytkownikami”. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z innych usług oferowanych
przez Fit For Free oraz zobowiązani do ponoszenia kosztów korzystania na zasadach określonych w niniejszych OWU, chyba że koszty takie są pokrywane przez Pracodawcę.
Artykuł 1: Rejestracja i karta członkowska Fit For Free („Karta Fit For Free”)
a) Przyszli Użytkownicy mogą rejestrować się, jako Użytkownicy, wypełniając formularz rejestracji/ uczestnictwa i przekazując go do Klubu. Datą rozpoczęcia członkostwa jest data wskazana
przez Użytkownika na formularzu rejestracji/uczestnictwa, w przypadku braku wskazania daty uznaje się, że rozpoczyna się ono w dniu doręczenia formularza rejestracji/ uczestnictwa do Klubu.
Fit For Free ma prawo do wykorzystywania informacji podanych w formularzu celem komunikacji z Użytkownikami, a Użytkownicy mają obowiązek informować Fit For Free o jakichkolwiek
zmianach adresu do korespondencji bądź numeru telefonu wypełniając „formularz zmiany” dostępny w recepcji klubu. Użytkownicy zobowiązani są uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 49
zł w chwili rejestracji („Opłata Rejestracyjna”). Brak wpłaty rejestracyjnej lub jej nie uiszczenie w przypadku promocji lub innych zdarzeń nie zwalnia uczestnika z odstąpienia od umowy. Opłata
rejestracyjna nie dotyczy umów zawieranych na okres tylko i wyłącznie jednego miesiąca. Dzieci w wieku do 18 lat, mogą zarejestrować się, jako Użytkownicy po uzyskaniu pisemnej zgody od
rodzica lub opiekuna prawnego.
b) W przypadku, gdy maksymalna liczba Użytkowników dla określonego Klubu zostanie osiągnięta, przyszli Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani i przeniesieni na listę oczekujących.
Przyszli Użytkownicy zostaną zawiadomieni o możliwym terminie rozpoczęcia się ich członkostwa.
c) Podczas pierwszej rejestracyjnej wizyty Użytkownika w Klubie, klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy z klubem w postaci jednej z 3 kopii podpisanego dokumentu. Podczas rejestracji
w klubie przyszły klubowicz zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. Odbiór karty członkowskiej Fit For Free
nastąpi po wprowadzeniu wszelkich danych rejestracyjnych do systemu. Podczas wydawania karty klient zobowiązany jest do udostępnienia swojego wizerunku, fotografii w celu identyfikacji
klubowicza w systemie informatycznym podczas kolejnych wizyt w klubie. Odmowa udostępnienia wizerunku może skutkować blokadą bramki, wejścia oraz może spowodować każdorazową
prośbę pracownika recepcji o przedstawienia dokumentu tożsamości podczas kolejnych wizyt w klubie. Użytkownicy są uprawnieni do wejścia na teren Klubu jedynie po okazaniu ważnej Karty Fit
For Free lub w sytuacjach wyjątkowych po okazaniu kopi podpisanej umowy.
Po zakończeniu pełnej rejestracji w systemie informatycznym , Użytkownicy są uprawnieni do wejścia na teren innych Klubów w tym do klubów fitness prowadzonych pod nazwą „Fit For Free”
przez inne podmioty. Rozpoczynając korzystanie z usług innego klubu fitness prowadzonego pod nazwą „Fit For Free” przez inny podmiot Użytkownik akceptuje w odpowiednim zakresie tożsame
OWU podmiotu prowadzącego dany klub fitness. OWU każdego klubu są dostępne w recepcji klubu oraz na stronie www.fitforfree.pl. Dzieci w wieku od 12 do 15 lat włącznie uprawnione są
do wejścia jedynie pod nadzorem i na odpowiedzialność towarzyszącego im Użytkownika w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku wejścia do klubu osób w wieku 12 – 15 klub ma prawo do
blokady bramki wejściowej w celu sprawdzenia czy niepełnoletni klubowicz wchodzi na teren z wymaganym opiekunem. Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą korzystać z usług Klubu nawet w
towarzystwie opiekuna, rodzica.
d) Karta Fit For Free jest kartą osobistą klubowicza nie może być przenoszona na inne osoby i w każdym czasie pozostaje własnością Fit For Free.
e) Jeżeli Karta Fit For Free zostanie zagubiona, skradziona lub utracona w inny sposób, Użytkownik powinien zawiadomić Fit For Free niezwłocznie o tym fakcie. Jeżeli karta Fit For Free jest
aktywna, każdy użytkownik jest odpowiedzialny za wykorzystanie i użycie jego karty w klubie przez osoby do tego nieupoważnione, do momentu zgłoszenia utraty tej karty w Klubie. W przypadku
utraty karty członkowskiej Fit For Free zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od Użytkownika w wysokości 39 zł w celu pokrycia kosztów wydania zastępczej Karty Fit For Free.
f) Po rozwiązaniu umowy o członkostwo w trybie wypowiedzenia lub też w innym przypadku określonym w OWU Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Kartę Fit For Free do Klubu w ciągu 7 dni od
daty zakończenia umowy. W przypadku niezwrócenia Karty Fit For Free do Klubu Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty opłaty w wysokości 39 zł w celu pokrycia kosztów Karty Fit For Free
nawet po tym jak jego członkostwo ustało a polecenie zapłaty zostało zamknięte.
g) Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie poinformować Fit For Free o każdej zmianie dotyczącej danych osobowych przekazanych Fit For Free w trakcie rejestracji lub w formularzu
członkostwa (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer konta bankowego itp.). Zmiany takie zostaną uwzględnione po złożeniu przez użytkownika a wymaganego przez klub „formularza
zmiany” Po złożeniu w/w dokumentu w recepcji klubu Użytkownik otrzyma jedną z 3 kopii będącej potwierdzeniem złożenia aktualizacji danych . W przypadku gdy Fit For Free na skutek braku
aktualnych danych Użytkownika poniesie jakiekolwiek dodatkowe koszty, obciąży nimi Użytkownika.
Artykuł 2: Członkostwo, okres trwania i zasady płatności
a) Członkostwo Fit For Free może rozpocząć się w każdym czasie, i w każdym wypadku członkostwo będzie ważne na okres wybrany i poświadczony podpisem w formularzu rejestracyjnym.
Umowy zawierane na okres powyżej 1 miesiąc są umowami na czas nieokreślony i zawierają one („Okres początkowy”), który określa minimalny czas trwania tejże umowy. Po upływie okresu
początkowego umowa będzie kontynuowana na takich samych warunkach finansowych jakie zostały określone podczas jej zawierania do momentu złożenia wypowiedzenia zgodnie z Artykułem
6 określonych w OWU . „Okres początkowy” dla wszystkich umów powyżej 1 miesiąca będzie liczony od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego i liczony od tej daty. Okres poprzedzający
Okres początkowy nie jest wliczany do długości trwania umowy. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest do uiszczenia proporcjonalnej opłaty wyrównującej liczonej odpowiednio do
konkretnie wybranego abonamentu. Okres ten liczony jest od momentu rejestracji do pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
b) Umowy zawierane na okres jednego miesiąca są umowami na czas określony i wygasają dokładnie po upływie jednego miesiąca od daty podpisania umowy i jej opłacenia. Umowy, karnetu
na miesiąc nie można ani wypowiedzieć ani zawiesić.
c) W trakcie Kampanii Promocyjnych Użytkownikom może zostać przedstawiona oferta umowy na inny okres czasu, nieprzewidziany w formularzu rejestracyjnym, oraz zawierająca inne warunki
korzystania z usług Fit For Free.
d) Użytkownicy są zobowiązani do ponoszenia opłat oraz/lub kosztów innych usług za członkostwo zgodnie z aktualnym cennikiem oraz wybranymi przez siebie abonamentami członkowskimi.
Opłaty za członkostwo są należne z góry i płatne w drodze polecenia zapłaty. Wyjątek stanowi tutaj pierwsza opłata rejestracyjna płatna w momencie rejestracji w klubie. Za opłatę rejestracyjną
uważa się opłatę wpisową, opłatę wyrównawczą wraz z opłatą za pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy. Inny sposób dokonywania płatności opłat za członkostwo może zostać uzgodniony z
danym Użytkownikiem na jego wniosek tylko w przypadku odrzucenia polecenia zapłaty przez bank oraz w wyniku innych przeszkód formalno-prawnych zgłoszonych prze użytkownika. Zgody
na inna formę płatności udziela kierownik placówki, w której dokonana zostaje rejestracja. Pierwsza płatność w klubie opłaty rejestracyjnej jest wymogiem formalnym mającym na celu pokrycie
zobowiązań użytkownika do czasu uruchomienia Polecenia zapłaty przez bank użytkownika. Brak opłaty w momencie rejestracji nie zwalnia Użytkownika z pozostałych zobowiązań wynikających z
umowy oraz nie może być podstawą do jej i odstąpienia.
e) Fit For Free nie odpowiada za uruchomienie polecenia zapłaty. Uruchomienie polecenia zapłaty dokonuje bank na wyraźną pisemna zgodę właściciela rachunku. Klient zobowiązany jest do
kontrolowania i monitorowania opłat wynikających z podpisanych umów. Brak uruchomienia polecenia zapłaty nie może być warunkiem odstąpienia od podpisanej umowy oraz powodem do
późniejszych reklamacji związanych z płatnościami. Fit For Free po akceptacji przez bank polecenia zapłaty dokonuje dwóch bezpłatnych pobrań należności. Pierwsza opłata pobierana jest
w ostatni wtorek poprzedzający kolejny kalendarzowy miesiąc. Druga o ile pierwsza została odrzucona następuje po tygodniu od daty pierwszej próby pobrania. Jeżeli należność nie zostanie
uiszczona w w/w terminach, na przykład, gdy Użytkownik posiada niewystarczające środki na rachunku bankowym, bądź polecenie zapłaty zostało odrzucone, automatyczne pobranie z konta
zostaje wstrzymane. Od tego momentu klient musi dokonać płatności w recepcji klubu lub po przez przelew na konto bankowe. Do momentu uregulowania płatności Fit For Free zablokuje
klientowi możliwość korzystania z jego usług oraz wszczęte zostanie postępowanie windykacyjne. W przypadku uregulowania zaległości usługa polecenia zapłaty zostaje uruchomiona ponownie
na takich samych zasadach jakie obowiązywały przed wstrzymaniem polecenia zapłaty . W ramach procedur windykacyjnych Fit For Free wysyła pierwsze upomnienie w formie listu poleconego
które zostaje wystawione i wysłane po dwukrotnym odrzuceniu polecenia zapłaty przez bank. Użytkownik ma 7 dni od daty otrzymania listu i/lub 14 dni od daty jego wystawienia na opłacenie
zaległości bez żadnych dodatkowych opłat. W przypadku nie opłacenia należności po pierwszym upomnieniu Fit For Free wysyła kolejne drugie upomnienie w formie listu poleconego. Użytkownik
ma kolejne 7 dni od daty otrzymania listu i/lub 14 dni od daty jego wystawienia na uregulowanie płatności. Trzecie upomnienie wysyłane jest jako ostateczne i związane z dodatkowymi kosztami.
Wszystkie koszty poniesione przez Fit For Free w związku z windykacją wspomnianych kwot będą obciążały Użytkownika w minimalnej kwocie 210 PLN. W celu uniknięcia dodatkowych opłat
przez Użytkownika Fit For Free może również próbować kontaktować się z Użytkownikiem po drugim oficjalnym upomnieniu drogą telefoniczną w celu uzyskania wyjaśnień o zaleganiu w
płatnościach.
f) Administratorem danych osobowych Użytkowników („Dane Osobowe”) będzie Fit For Free, który przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Fit For Free szanuje prywatność wszystkich swoich Użytkowników oraz zapewnia, że Dane Osobowe, przekazane przez Użytkowników pozostaną poufne.
Dane Osobowe oraz inne informacje zawarte w formularzu uczestnictwa będą przetwarzane w celu zawarcia umowy członkostwa i jej realizacji. Podpisując formularz rejestracji/ uczestnictwa
Użytkownik wyraża zgodę, aby jego Dane Osobiste mogły być przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych przez Fit For Free lub podmioty uprawnione przez Fit For Free zgodnie z
treścią ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania oraz poprawiania Danych Osobowych. Ujawnienie Danych Osobowych jest dobrowolne. Użytkownik
może zażądać pisemnie, aby jego Dane Osobowe nie były przetwarzane / zostały usunięte przez Fit For Free. W przypadku, gdy Dane Osobowe są niezbędne do wykonywania umowy
członkostwa, żądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia Danych Osobowych zostanie uznane jako wypowiedzenie umowy członkostwa przez Użytkownika. Fit For Free jest uprawniony
do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Użytkowników, o ile ww. działanie nie
narusza praw i wolności Użytkowników, w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. O zamiarze i terminie podejmowania przez Fit For Free ww. działań Klub powiadomi
uprzednio Użytkowników. Podpisując formularz rejestracji/ uczestnictwa Użytkownik wyraża zgodę, na udostępnianie przez Fit For Free jego Danych Osobowych do Biur Informacji Gospodarczej
działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ) oraz w granicach prawa innym
agencjom informacji kredytowej, w celu przyspieszenia i optymalizacji procesu obsługi kredytu. Użytkownik upoważnia Fit For Free do przekazywania jego Danych Osobowych do powyższych
agencji badających zdolność kredytową, aby przeprowadzać analizę ryzyka kredytowego na podstawie danych udostępnionych przez przyszłych Użytkowników lub Użytkowników oraz oferować
alternatywne metody płatności na podstawie uzyskanych informacji. Użytkownik powinien być świadomy, że w przypadku braku płatności należności, Dane Osobowe mogą zostać zarejestrowane
w bazach danych wyżej wymienionych agencji badających zdolność kredytową i może to mieć konsekwencje dla oceny kredytowej i może skutkować odmową dokonania transakcji i zawierania
umów w przyszłości. Użytkownik upoważnia Fit For Free do złożenia wniosku do agencji informacji kredytowej o ujawnienie informacji gospodarczych o Użytkowniku / przyszłym Użytkowniku
zgodnie z treścią Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
g) Użytkownicy, którzy nie korzystają z usług objętych wybranymi przez siebie abonamentami członkowskimi nie są uprawnieni do zwrotu opłat członkowskich z tego tytułu.
h) Fit For Free zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat członkowskich. Użytkownicy zostaną powiadomieni o jakichkolwiek zmianach wysokości opłat z co najmniej 3 miesięcznym
wyprzedzeniem. Opłaty związane z umowami członkostwa zawartymi na czas nieokreślony (włącznie z okresem Początkowym) pozostaną niezmienione na czas obowiązywania tychże umów.
Użytkownik nie jest uprawniony do rozwiązania umowy w przypadku, gdy zmiana ceny wynika ze zmiany wskaźnika cen dotyczącego konsumpcji gospodarstw domowych lub powstałych w wyniku
zmian obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie zmiany wysokości podatku VAT.

Artykuł 3: Godziny otwarcia
a) Informację dotyczącą godzin otwarcia Klubu Fit For Free można uzyskać na żądanie w Klubach oraz będą one dostępne na Stronie Internetowej. Fit For Free zastrzega sobie prawo do zmiany
godzin otwarcia.
b) Fit For Free może być zamknięte w święta i inne dni ustawowo wolne od pracy. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na Stronie Internetowej.
c) Fit For Free zastrzega sobie również prawo do zamknięcia obiektu w inny w uzasadnionych przypadkach oraz sytuacjach wyjątkowych.
Artykuł 4: Zajęcia gimnastyczne
a) Użytkownik z abonamentem na zajęcia w grupach może dokonywać rezerwacji na zajęcia, jednakże, Fit For Free zastrzega sobie prawo do ograniczenia udziału w zajęciach do jednych zajęć
każdego dnia.
b) Uczestnictwo w zajęciach może być rezerwowane jedynie za pośrednictwem Strony Internetowej oraz aplikacji mobilnej Fit For Free.
c) Fit For Free zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć wg swojego uznania. Użytkownicy będą informowani o odwołaniu zajęć poprzez email i/lub przez wiadomości SMS lub droga
telefoniczną.
d) Użytkownicy mogą odwoływać zajęcia poprzez Stronę Internetową. Takie odwołanie musi być dokonane, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Użytkownik, który nie odwoła
zajęć na czas trzykrotnie, nie będzie mógł rezerwować zajęć przez okres jednego miesiąca. Przypadek Nieodwołania Zajęć jest brany pod uwagę przez okres trzech miesięcy. Oznacza to, że
na przykład Użytkownik, który nie odwołał na czas zajęć w Styczniu nie poniesie konsekwencji za dwa nieodwołane na czas zajęcia w maju, jednakże, jeżeli Użytkownik ten będzie miał kolejne
nieodwołane na czas zajęcia w czerwcu nie będzie mógł dokonać rezerwacji zajęć przez okres miesiąca. Link to anulacji zajęć znajduje się w mailu potwierdzającym rezerwację otrzymanym
podczas rezerwacji zajęć.
e) Użytkownik może znieść zakaz rezerwacji nałożony na niego wskutek Nieodwołania Zajęć uiszczając na rzecz Fit For Free kwotę 49 zł w celu pokrycia kosztu zajęć, na których był nieobecny.
f) Dzieci w wieku poniżej 16 lat mogą uczestniczyć w zajęciach w grupach bez opiekuna. Uczestnik zajęć lub jego opiekun zobowiązany jest do poinformowania instruktora o tym iż uczestnik
zajęć jest poniżej 16 roku życia. Opiekun jest zobowiązany również do odebrania osoby niepełnoletniej po zakończonych zajęciach i ćwiczeniach w Klubie.
g) Grafik zajęć będzie dostępny na Stronie Internetowe, aplikacji mobilnej FFF oraz na recepcji w Klubach. Fit For Free zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku lub prowadzenia zajęć według
innego programu w każdym czasie, według swojego uznania.
Artykuł 5: Abonament na napoje sportowe
a) Użytkownik może zdecydować się na korzystanie z automatu do napojów, w zamian za ustaloną stałą opłatę (powiązaną co do wysokości i okresów płatności z warunkami członkostwa)
(„Abonament na Napoje”).
b) Użytkownik może w każdym czasie zapisać się na Abonament na Napoje, jednakże zakończenie okresu obowiązywania Abonamentu na Napoje jest powiązane z okresem członkostwa.
Abonament na Napoje wygaśnie automatycznie w dniu, w którym ustanie członkostwo danego Użytkownika.
c) Opłata za Abonament na Napoje jest pobierana jednocześnie oraz za ten sam okres wraz z opłatą za członkostwo.
d) Karta Fit For Free uprawnia w trakcie wizyty w Klubie do nalewania napoi sportowych nieograniczoną liczbę razy z co najmniej 15 – minutowymi przerwami, nalewając maksimum 0,5 litra za
każdym razem. Używanie dozownika napoju jest możliwe jedynie pod warunkiem posiadania odpowiedniej butelki o pojemności co najmniej 0,5 litra.
e) Abonament na Napoje jest imienny i połączony z Kartą Fit For Free. W przypadku przekazywania Karty Fit For Free innym w celu używania jej do nalewania napojów lub przekazywanie napojów
innym, Abonament na Napoje wygasa ze skutkiem natychmiastowym a Fit For Free jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 39 zł.
Artykuł 6: Wypowiedzenie, zawieszenie członkostwa. Zmiany w zakresie członkostwa
a) Użytkownicy Indywidualni mogą wypowiedzieć swoje członkostwo (zwykłe lub z abonamentem na napoje) w każdym czasie wysyłając pisemne zawiadomienie drogą pocztową o
wypowiedzeniu umowy na adres Fit For Free lub dostarczając je bezpośrednio do Klubu Fit For Free w którym Użytkownik dokonał rejestracji członkostwa, dotrzymując okresu wypowiedzenia
wynoszącego 1 miesiąc. Członkostwo ustanie z końcem miesiąca po upływie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji i jego doręczenia liczone od 1 dnia każdego miesiąca w przypadku
umów podpisanych po 15.06.2015 lub od dnia w którym umowa została podpisana dla umów podpisanych przed 15.06.2015 roku o ile nie objęte są one „Okresem początkowym”. Wszelkie
rezygnacje złożone w okresie trwania Okresu Początkowego zrealizowane zostaną po jego upływie również zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzeniom umowy nie
podlegają karnety, umowy wykupione na okres tylko i wyłącznie jednego miesiąca.
b) Użytkownicy maja prawo do zawieszenia swojego karnetu w trakcie trwania „Okresu początkowego” umowy o ile umowa została zawarta po 15.06.2015 roku a jej okres jest równy 12 lub
24 miesiącom. Okres zawieszenia umowy wynosi odpowiednio 2 miesiące dla umowy na minimum 12 miesięcy i 3 miesiące dla umowy na minimalny okres 24 miesięcy. Minimalny okres
zawieszenia to 1 pełny miesiąc kalendarzowy. Powyższe umowy można zawieszać nieprzerwanie na maksymalny okres lub oddzielnie po miesiącu. Podczas zawieszenia umowy, płatność nie
jest pobierana, a klubowicz nie może korzystać z usług Fit For Free. Zawieszenie umowy w okresie początkowym umowy wydłuża ten okres odpowiednio o ilość miesięcy na które umowa została
zawieszona. W przypadku gdy zawieszenie umowy nastąpi po upływie okresu początkowego użytkownik ma prawo do jego zawieszenia na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Okres zawieszenia
będzie wydłużał umowę odpowiednio o ilość wykorzystanych miesięcy i doliczony zostanie do 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Fit For Free ma prawo odmówić zawieszenia karnetu w
przypadku gdy F4F jest uprawniony do rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia.
c) Aby zawiesić umowę Użytkownik musi wypełnić “Formularz zawieszenia umowy.”
Dokument ten musi być złożony co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zawieszenia członkostwa liczony od 1 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca. W przypadku przedpłaty za
członkostwo na okres 12 lub 24 miesięcy zawieszenie karnetu może być wykonane w dowolnym momencie.
d) Aby dokonać jakichkolwiek zmian w abonamencie, użytkownik musi wypełnić „Formularz zmiany” i złożyć go w recepcji klubu w którym została podpisana umowa. Zmiany w umowach które
zostały zawarte po 15 czerwca 2015 roku dotyczące: zmiany abonamentu z mniejszego na większy, zmiana rodzaju płatności, dodanie usług dodatkowych w postaci Yangi, zajęć grupowych,
zmiana numeru konta nie powodują przedłużenia umowy na kolejny „okres początkowy oraz nie powodują zmian w ogólnych warunkach członkostwa. Zmiany w umowach podpisanych przed
15.06.2015 roku takie jak zmiana abonamentu z większego na mniejszy, dodanie usług dodatkowych w postaci Yanga, zajęć grupowych wymagają wypełnienia nowego formularza rejestracyjnego.
Zmiany dotyczące danych osobowych takich jak adres, numer konta oraz zmiana rodzaju płatności nie powoduje podpisania nowego kontraktu, wymaga się tylko uzupełnienia odpowiednio
„Formularza zmian”. W żadnym przypadku w trakcie trwania „okresu początkowego” nie ma możliwości zmian abonamentu z wyższego na niższy. W trakcie trwania początkowego okresu umowy,
określonego w Ogólnych Zasadach i Warunkach, istniej możliwość zmiany bieżącego kontraktu na nowy. Nowa umowa musi być zawarta na czas równy lub dłuższy od trwającej umowy. Zmiana ta
wejdzie w życie od pierwszego dostępnego dnia początkowego i zostanie zawarta na okres minimalny wybrany przez użytkownika.
Zmiany w abonamencie zostaną dokonane z kolejnym okresem rozliczeniowym lub w najszybszym możliwym dostępnym terminie na wyraźną prośbę Użytkownika.
Artykuł 7: Ryzyko i odpowiedzialność
a) Każdy Użytkownik używa urządzeń, korzysta z programów oraz kursów lub innego rodzaju aktywności Klubów Fit For Free całkowicie i wyłącznie na swoje własne ryzyko.
b) Kierownik Klubu Fit For Free oraz inni pracownicy lub agenci nie są odpowiedzialni za jakąkolwiek materialną bądź niematerialną szkodę wynikającą z wypadku lub kontuzji, których mógł doznać
Użytkownik lub osoba trzecia, z wyłączeniem szkody na osobie poniesionej przez Użytkownika na skutek winy Fit For Free lub jego przedstawicieli.
c) Fit For Free, kierownik Klubu oraz inni pracownicy lub agenci nie będą odpowiedzialni za szkodę, utratę lub kradzież rzeczy osobistych Użytkownika lub osób trzecich podczas pobytu na terenie
Klubu Fit For Free, jeżeli rzeczy osobiste nie były przechowywane zgodnie z Regulaminem Klubu.
d) Fit For Free nie jest odpowiedzialny za szkodę, utratę lub kradzież pojazdów należących do Użytkowników, które zostały pozostawione na parkingach nieruchomości należących do Fit For Free.
Artykuł 8: Regulamin Klubu
a) Zasady korzystania z urządzeń i infrastruktury Klubu („Regulamin Klubu”) są dostępne na Stronie Internetowej, wywieszone w Klubie oraz można je otrzymać w recepcji Klubu. Wymaga się od
Użytkowników, aby zapoznali się z Regulaminem Klubu przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń i infrastruktury Klubu. Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z Regulaminem Klubu.
Fit For Free ma prawo do zmian Regulaminu Klubu, a zmieniony Regulamin Klubu wejdzie w życie w terminie 3 dni od jego publikacji na Stronie Internetowej i wywieszenia w Klubie.
b) Fit For Free zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych działań odnośnie Użytkowników, tj. wyproszenia z pomieszczeń Klubu lub zawieszenia członkostwa Użytkownika według uznania
kierownika Klubu, jeżeli Użytkownik ten popełnia poważne lub powtarzające się naruszenia Regulaminu Klubu lub dopuszcza się innych niedopuszczalnych zachowań, tj. w szczególności:
zachowuje się agresywnie, używa niecenzuralnego języka, przebywa na terenie Klubu pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub w innych obiektywnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku,
gdy wspomniane rodzaje zachowań mają charakter powtarzalny, członkostwo Użytkownika może zostać zablokowane według uznania kierownika Klubu. Zablokowanie członkostwa będzie
traktowane, jako złożenie przez Użytkownika zawiadomienia o rozwiązaniu umowy, lub w przypadku trwania Okresu Początkowego – jako oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy po upływie
Okresu Początkowego. Kierownik zakładu może odstąpić od naliczania płatności za kolejne miesiące, w przypadku usunięcia Użytkownika w czasie trwania Okresy początkowego umowy.
Wyciąg z regulaminu klubu Fit For Free
Fit For Free pragnie zapewnić swym Klubowiczom przyjazne i odprężające warunki treningów. W trosce o komfort wszystkich Klubowiczów, prosimy o ścisłe przestrzeganie poniższych zasad:
W pomieszczeniu siłowni i w salach ćwiczeń obowiązuje czyste obuwie zmienne oraz odpowiedni, estetyczny strój sportowy, nie zagrażający bezpieczeństwu ćwiczących. W pomieszczeniu
siłowni i w salach ćwiczeń nie wolno nosić żadnych nakryć głowy, z wyjątkiem nakryć głowy noszonych ze względów religijnych. Zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych i robienie
zdjęć w pomieszczeniu siłowni, w salach ćwiczeń oraz w szatniach. Dozwolone jest korzystanie z odtwarzaczy muzycznych (MP3 etc.). Podczas ćwiczeń należy korzystać z czystego ręcznika.
Podczas zajęć grupowych obowiązkowe jest posiadanie czystego ręcznika do ćwiczeń wykonywanych na podłodze. Absolutnie zabronione jest używanie oraz rozprowadzanie na terenie
obiektu wszelkich narkotyków oraz substancji niedozwolonych. Na terenie obiektu zabronione jest picie alkoholu i palenie, Zakazane jest przyprowadzanie zwierząt na teren obiektu. Sprzęt do
ćwiczeń, taki jak ciężary, hantle, etc. należy odłożyć na swoje miejsce po zakończeniu ćwiczenia. Nie należy wnosić jedzenia do pomieszczenia siłowni i sal ćwiczeń. W pomieszczeniu siłowni i
w salach ćwiczeń można korzystać wyłącznie z napojów w plastikowych butelkach. Zabronione jest picie napojów z kubków i butelek szklanych. Wszelkie torby, kurtki, etc. należy przechowywać
w szafkach, zabrania się odkładania ich na podłogę. W szafkach należy również przechowywać rzeczy wartościowe. Obowiązuje kulturalne zachowanie wobec wszystkich Klubowiczów oraz
personelu. Zakazane jest gromadzenie się w grupach na terenie siłowni oraz w salach ćwiczeń. Wszelkie ćwiczenia wykonywane są przez Klubowiczów na ich własną odpowiedzialność.
Kierownictwo klubu fitness nie odpowiada za żadne szkody, kradzieże ani wypadki mające miejsce na terenie obiektu i w jego pobliżu. Nieprzestrzeganie powyższych punktów regulaminu może
skutkować czasowym lub stałym zakazem wstępu na teren obiektu i tym samym anulowaniem członkostwa. Zakaz ten jednakże nie stanowi zwolnienia z uzgodnionych wcześniej opłat i nie
zostanie w żaden sposób zrekompensowany.
Artykuł 9: Postanowienia ogólne
a) Niniejsze OWU oraz jakiekolwiek spory lub roszczenia z nich wynikające lub powstałe w związku z nimi lub ich przedmiotem (w tym spory i roszczenia niewynikające z umów) będą podlegać i
będą interpretowane zgodnie z prawem polskim.
b) Jakiekolwiek spory lub roszczenia wynikające z umów pomiędzy Fit For Free a Użytkownikami mogą być rozstrzygane (za zgodą obu stron) drogą polubowną przed właściwym miejscowo
Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, spór zostanie przekazany
do rozpatrzenia do właściwego sądu powszechnego.
c) Fit For Free zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWU pod warunkiem, że Fit For Free doręczy Użytkownikom informację o zmianach na piśmie co najmniej na trzy miesiące
przed ich wejściem w życie. W przypadku zmian OWU, które są niekorzystne dla Użytkownika, Użytkownik może wypowiedzieć członkostwo doręczając Fit For Free pisemne zawiadomienie o
wypowiedzeniu członkostwa nie później niż na jeden miesiąc przed wejściem zmian OWU w życie.
d) Fit For Free może przenieść wszystkie lub jakiekolwiek prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OWU do innego podmiotu, co jednak nie będzie miało wpływu na prawa Użytkowników
wynikające z niniejszych OWU. Użytkownicy nie mogą przenieść lub przekazać ich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Ogólne Warunki Członkostwa i Usług.

