REGULAMIN
Niniejszy Regulamin siłowni Granit Gym określa warunki i zasady
korzystania z usług siłowni przez klientów.
1. Poprzez kupno biletu jednorazowego, imiennego karnetu długoterminowego czy
treningu personalnego klient akceptuje poniższy regulamin siłowni Granit Gym.
2. Wstęp na siłownię jest możliwy tylko po zakupie biletu jednorazowego bądź karnetu
imiennego lub za okazaniem aktualnego karnetu imiennego z podpisem pracownika i
siłowni Granit Gym oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość klienta.
3. Jednorazowe bilety upoważniają klienta do przeprowadzenia około 2-godzinnego
treningu.
4. Imienne karnety długoterminowe muszą zostać opłacone z góry i upoważniają klienta
do wykonywania około 2-godzinnych treningów, raz dziennie, każdego dnia
obowiązywania karnetu.
5. Imienne karnety na 6 wejść upoważniają klienta do wykonania sześciu, około 2godzinnych treningów w okresie obowiązywania karnetu.
6. Granit Gym Marta i Michał Dąbrowscy Spółka Cywilna, jako administrator danych
osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informują iż:


podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji imiennych
karnetów długoterminowych,



konsewencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości odnowienia
imiennego karnetu długoterminowego w przypadku jego zgubienia,



klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania,



podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z
treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,



dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług oraz w
celach prowadzenia archiwalnych statystyk administratora przez okres 5 lat,



klient ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania siłowni. Godziny
otwarcia umieszczone są na stronie internetowej www.granitgym.pl. O wszelkich
zmianach godzin funkcjonowania obiektu, siłownia uprzedzi poprzez ogłoszenie tej
zmiany w siedzibie, na stronie internetowej i/lub na profilu społecznościowym
Facebook.
8. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą korzystać z siłowni tylko za
pisemną

zgodą

prawnych

opiekunów.

Zgoda

obejmuje

także

przyjęcie

odpowiedzialności za skutki treningu. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z
siłowni tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
9. Siłownia Granit Gym gwarantuje, że zajęcia grupowe i treningi personalne będą
prowadzone przez instruktorów z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.
10. Na terenie siłowni obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
11. Dla celów higienicznych klient zobowiązany jest do używania ręcznika podczas
ćwiczeń w pomieszczeniach treningowych.
12. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności niezależnych od siłowni) Granit Gym
ma prawo do zamykania siłowni na przykład w celu przeprowadzenia prac
konserwatorskich, remontów lub sprzątania.
13. Klienci zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego
zachowania się i wyrażania w sposób niezakłócający innym korzystania z siłowni.
14. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków
odurzających na terenie siłowni jest surowo zabronione. Klienci niestosujący się do
tego punktu, zostaną wyprowadzeni z terenu klubu.
15. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiekolwiek dawki alkoholu lub
innych środków odurzających.
16. Personel siłowni nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń
fizycznych,

klient

powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed

przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
15. Klient nie może korzystać z siłowni, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub
innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby korzystające z siłowni. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do braku przeciwwskazań medycznych do
wykonywania przez klienta ćwiczeń fizycznych, siłownia może uzależnić zgodę na
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wstęp

na

siłownię od

dostarczenia

odpowiedniego orzeczenia

lekarskiego

potwierdzającego brak przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do danej osoby
i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.
16. Klienci są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób z
urządzeń i wyposażenia siłowni (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie
jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego
użyciem klient ma obowiązek skonsultować się z personelem siłowni.
17. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez
osoby niezatrudnione w firmie Granit Gym s.c.
18. Zajęcia grupowe odbywają się przy minimum 3 uczestnikach. Granit Gym ma prawo
do odwołania planowanych zajęć grupowych np. ze wzgledu na zbyt małą frekwencję,
uzasadnioną nieobecność instuktora itp.
19. W przypadkach zbyt dużej frekwencji na zajęciach grupowych uniemożliwiających
korzystanie wszystkich chętnych z zajęć zostaną wprowadzone rezerwacje miejsc.
20.Po zakończonych ćwiczeniach każdy klient zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na
właściwe miejsce.
21. Zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim
innym sprzętem. Zabrania się wnoszenia na teren siłowni szklanych opakowań.
22. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
instrukcjami obsługi.
23. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy
wyposażenia

siłowni

(lustra,

elewacje

ścienne,

plakaty,

podłogi)

ponoszą

odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
24. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących na
siłowni, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez personel siłowni może
powodować szkody, za które siłownia Granit Gym nie ponosi odpowiedzialności.
25. Bez zgody kierownictwa siłowni zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie
bądź pozostawianie ulotek na terenie siłowni.
26. Klienci są uprawnieni do przechowywania rzeczy w specjalnie wyznaczonych szafkach
udostępnionych przez siłownię. Za rzeczy pozostawione w szafkach siłownia Granit
Gym nie ponosi odpowiedzialności.
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27. Szafki na siłowni będą opróżniane każdego dnia po jej zamknięciu, a ewentualnie
pozostawiona w nich zawartość będzie przechowywana przez tydzień, na koszt i
ryzyko osoby, która taką zawartość pozostawiła.
28.Rzeczy pozostawione w obiekcie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane
za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane przez siłownię.
Za mienie pozostawione na siłowni, Granit Gym s.c. nie ponosi odpowiedzialności.
29. Kluczyki do szafek są wydawane w zamian za pozostawienie na recepcji dokumentu
lub karnetu na siłownię. Klient jest odpowiedzialny za otrzymany kluczyk. Po oddaniu
kluczyka, siłownia zwraca dokument lub karnet. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi
50 zł.
30.Wydarzenia organizowane na siłowni Granit Gym (takie jak: turnieje, konkursy, pokazy,
eventy) mają indywidualny regulamin, o którym siłownia uprzedzi poprzez ogłoszenie
tej informacji w siedzibie siłowni oraz na profilu społecznościowym Facebook.
Uczestnicy tego rodzaju eventów akceptują indywidualny regulamin. Podczas
wydarzeń siłownia realizuje relację foto-wideo, która jest wykorzystywana w celach
promocyjnych marki na stronie www, portalach społecznościowych i innych
materiałach marketingowych Granit Gym s.c.
31. Granit Gym częściowo nadzoruje siłownie za pomocą kamer wideo i w konkretnych
przypadkach zapisuje nagrania, jeżeli i na tak długo, jak jest to konieczne do
zapewnienia bezpieczeństwa klientów i do wyjaśnienia czynów karalnych. Informacja
o monitoringu widnieje na oznaczeniach na siłowni.
32. Siłownia Granit Gym zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O
planowanej zmianie Regulaminu siłownia Granit Gym powiadomi klienta z
wyprzedzeniem, chyba, że przyczyna wprowadzenia zmian (w szczególności zmiana
przepisów prawa) będzie uzasadniała bądź powodowała konieczność szybszego ich
wprowadzenia.

