REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKREACYJNO – SPORTOWYCH
PRZEZ „PULS” STUDIO
§1. Postanowienia ogólne
Regulamin świadczenia usług przez „Puls” Studio określa prawa i obowiązki Klubu, Członków Klubu oraz jego
Klientów.
§2. Definicja pojęć
Członek Klubu – osoba, która uiściła opłatę rejestracyjną oraz opłatę abonamentową,
Klient Klubu – osoba, która jest uprawniona do korzystania z usług Klubu po uiszczeniu opłaty jednorazowej,
Opłata rejestracyjna –.jednorazowa opłata wpisowa, zgodna z aktualnym cennikiem, obejmująca wydanie karty
członkowskiej,
Opłata abonamentowa - opłata ponoszona przez Członka Klubu, zgodna z aktualnym cennikiem, której wysokość
zależy od zakresu usług i okresu, przez który Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z usług Klubu.
§3. Osoby uprawnione do korzystania z usług klubu
Członkiem Klubu i Klientem „Puls” Studio może zostać osoba po ukończeniu 12 roku życia oraz posiadająca co
najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której stan zdrowia pozwala na podejmowanie wysiłku
fizycznego.
§4. Karty członkowskie
1. Członek Klubu po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej otrzymuje imienną kartę, która uprawnia go do korzystania z
usług „Puls” Studio w zakresie zgodnym z wybranym przez niego abonamentem (karta członkowska).
2. Karta członkowska stanowi własność „Puls” Studio.
3. Kartą członkowską może posługiwać się wyłącznie osoba, dla której karta została wydana.
4. W przypadku zgubienia karty, Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym „Puls”
Studio. Duplikat karty zostanie mu wydany po uiszczeniu opłaty odpowiadającej wysokości opłaty
rejestracyjnej.
5. Członek Klubu nie może odstępować swojej karty członkowskiej innej osobie. W przypadku stwierdzenia
przekazania karty członkowskiej innej osobie, „Puls” Studio ma prawo zatrzymać kartę. Karta podlega
zwrotowi uprawnionej osobie po uiszczeniu opłaty odpowiadającej wysokości opłaty rejestracyjnej.
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§5. Zasady ogólne
W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet
lub wniosą jednorazową opłatę.
Ceny karnetów i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich grupach, pierwszeństwo przysługuje osobom z
aktywnymi kartami członkowskimi. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut S.F. PULS nie gwarantuje
miejsca w grupie.
Kartę członkowską należy pozostawić u pracownika recepcji przy wejściu do klubu.
Karta członkowska jest jednocześnie dowodem wpłaty.
Karta członkowska jest tylko ważna w terminie na niej określonym.
O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń.
§6. Sprawy organizacyjne i porządkowe

1. Członkowie i Klienci Klubu zobowiązani są do:
a) poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania, w tym powstrzymania się od działań
zakłócić korzystanie z usług przez inne osoby,
b) przestrzegania czystości i porządku, w szczególności:

mogących

- przechowywania rzeczy osobistych w specjalnie przeznaczonych do tego szafkach,
i) - odkładania sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce,
ii) - noszenia sportowego obuwia na zmianę oraz używania ręczników w trakcie wykonywania ćwiczeń.
1. Na terenie „Puls” Studio obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania
środków odurzających i substancji psychotropowych.
2. Zabrania się przeprowadzania treningów personalnych na terenie „Puls” Studio przez osoby nieupoważnione.
3. „Puls” Studio ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu oraz wyprosić z jego terenu osoby, które naruszają
powyższe obowiązki lub zakazy.
4. Karty zewnętrzne typu Benefit Systems powinny być używane przez Klientów Klubu zgodnie z ich
wewnętrznymi regulaminami.
5. Kartę członkowską i kartę zewnętrzną należy okazać przy wejściu pracownikowi „Puls” Studio oraz pozostawić ją
w recepcji na czas korzystania z usług.
6. Przedmioty wartościowe winny być zdeponowane w recepcji.
7. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki Członek i Klient Klubu zobowiązany jest do bezzwłocznego
poinformowania o tym pracownika recepcji. W razie nie odnalezienia kluczyka, Członek i Klient Klubu jest
zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.
§7. Zajęcia grupowe
1. Minimalna frekwencja, przy której prowadzone są zajęcia grupowe wynosi 5 osób.
2. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z aktualnym harmonogramem dostępnym w recepcji oraz na stronie
internetowej „Puls” Studio.
3. Harmonogram zajęć grupowych może ulec zmianie, o czym Członkowie i Klienci Klubu zostaną odpowiednio
wcześniej poinformowani poprzez umieszczenie nowego harmonogramu w recepcji oraz na stronie internetowej.
4. W sytuacjach wyjątkowych zajęcia grupowe mogą być przeprowadzone przez inną osobę niż wynika to z
harmonogramu albo zostać odwołane, o czym w razie możności Członkowie Klubu zostaną poinformowani.
5. W odniesieniu do niektórych zajęć grupowych „Puls” Studio zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów osób
mogących w nich uczestniczyć oraz konieczność dokonania wcześniejszych zapisów. Informacja co do rodzaju zajęć
oraz terminu zapisów na te zajęcia będzie dostępna w recepcji oraz na stronie internetowej. W przypadku
niemożności stawienia się na zapisane zajęcia, Członek i Klient Klubu ma obowiązek poinformowania o tym „Puls”
odpowiednio wcześniej, nie później niż na godzinę przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
6. Członkowie i Klienci Klubu mają obowiązek przybycia do Klubu odpowiednio wcześniej celem umożliwienia
instruktorowi punktualne rozpoczęcie zajęć. Ze względów bezpieczeństwa instruktor ma prawo odmówić
uczestniczenia w zajęciach osobie, która spóźniła się na nie powyżej 5 min. Zamiar wcześniejszego opuszczenia
zajęć powinien być zasygnalizowany instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.
§8. Odpowiedzialność „Puls” Studio
1. Za szkody wyrządzone Członkom i Klientom Klubu na terenie obiektu, „Puls” Studio odpowiada na zasadach
określonych kodeksem cywilnym.
2. „Puls” Studio nie odpowiada za szkody poniesione przez Członków i Klientów Klubu spowodowane
niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu oraz nieprzestrzeganiem
instrukcji i poleceń wydanych przez osoby upoważnione.
3. Członek i Klient Klubu ma obowiązek poinformowania „Puls” Studio o aktualnych problemach zdrowotnych oraz
o wszelkich przebytych chorobach i urazach mogących mieć wpływ na bezpieczne podejmowanie przez
niego wysiłku fizycznego. Nie poinformowanie „Puls” Studio o w/w schorzeniach i urazach zwalnia Klub z
odpowiedzialności za szkody na zdrowiu poniesione przez Członka lub Klienta Klubu w związku z
wykonywaniem ćwiczeń fizycznych na terenie obiektu.
4. „Puls” Studio oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

