
 
REGULAMIN 

ogólny klubów Gravitan  

 

1. Niniejszy Regulamin zawiera ogólne zasady korzystania z sieci klubów pod marką Gravitan, wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 roku. 
2.Wejście do klubu może odbywać się na podstawie ważnej karty członkowskiej Gravitan.  

3. Gravitan, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek rzecz pozostawioną na terenie klubu, w tym szafkach klubowych oraz szatniach, 

jednocześnie zobowiązując  klienta do zabrania wszystkich swoich rzeczy po zakończeniu treningu oraz po wyjściu z klubu. Rzeczy 
wartościowe Klient powinien pozostawić w domu, bądź na recepcji klubu. Odpowiedzialność klubu, z tytułu kradzieży rzeczy musi być w 

każdym wypadku skutecznie udowodniona przez Poszkodowanego. 

4. W przypadku, gdy zdarzy się, że Klient pozostawi rzecz w szafce klubowej będzie miał on jednorazową możliwość odbioru rzeczy, 
wyłącznie na recepcji klubu w terminie 48 h od momentu ostatniej wizyty w klubie. Po upływie wskazanego terminu Gravitan zastrzega sobie 

prawo do wyzbycia się rzeczy poprzez jej porzucenie, w wybrany przez siebie sposób, a Klient tym samym pozbawiony jest jakiegokolwiek 

roszczenia w tym zakresie. Gravitan  astrzega sobie prawo do otwierania każdej szafki w dowolny sposób po zamknięciu klubu, celem 
zachowania bezpieczeństwa na terenie klubu.  

5. Gravitan oświadcza, iż na terenie klubu może zamontowany być system monitoringu wizyjnego, a jego nagrania mogą stanowić podstawą 

pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie stosują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Miejsca podlegające rejestracji kamer 
są oznakowane i przedstawione do informacji Klienta 

6. Celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z obiektu oraz ograniczenie zachowań nagannych. 

7. Klub ma prawo do czasowego lub częściowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, 
remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku zamknięcia/likwidacji klubu w okresie obowiązywania umowy z Klientem, ten 

zobowiązany jest do korzystania z usług innych klubów pod marką Gravitan. 

8. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem i wynikający z ich właściwości. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie 

pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu. 

9. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania 
podczas korzystania z usług Klubu.  

10. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich 

jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe 
11. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu zmiennego (innego od tego, w którym Członek Klubu przyszedł do Klubu), 

krytego obuwia sportowego. Członek Klubu, który nie wywiąże się z zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie mógł 
skorzystać z usług Klubu. 

12. Klient/Podmiot świadczący usługi trenerskie na terenie Klubu, zobowiązań jest do obligatoryjnego poinformowania managera klubu, o 

świadczeniu usług trenerskich na rzecz swoich indywidualnych Klientów oraz uzyskać jego zgodę, pod rygorem zapłaty kary umownej w 
wysokości 10.000 PLN. Na terenie klubów Gravitan, usługi trenerskie mogą świadczyć jedynie trenerzy zatrudnieni przez Gravitan lub trenerzy 

zewnętrzni po opłaceniu odpowiedniego ryczałtu. 

13. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub 
zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych 

powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej.  

14. Członek Klubu cierpiący na schorzenie cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub inne schorzenie oraz Członek Klubu 

będący w ciąży powinien, przed skorzystaniem z usług Klubu, skonsultować się z lekarzem. 

15. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie 

krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspakajających.  
16. Klub ma prawo do odnowy wstępu Członkowi Klubu lub użytkownikowi karty systemów zewnętrznych bez podawania przyczyny. 

17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członka Klubu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń 

znajdujących się na terenie Klubu oraz nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć. Klub informuje, 
iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jednocześnie informując, że Klubowicz ćwiczy na własną 

odpowiedzialność. Odpowiedzialność klubu, w każdym wypadku musi być skutecznie udowodniona. 

18. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 
niniejszego Regulaminu. 

19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia 

społecznego lub dobrymi obyczajami, Klub ma prawo do rozwiązania Umowy z Członkiem Klubu ze skutkiem natychmiastowym lub odmowy 
wstępu użytkownikowi karty systemów zewnętrznych. 

20. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, postanowienie takie zostanie zastąpione przez odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego, co nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.  
21. Do Umowy zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez 

właściwe sądy powszechne.  

22. Gravitan zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu m.in. w zakresie zastosowania nowych technologii korzystania 
z klubu, odrębności zapisów co do karnetów promocyjnych, bądź zmianie praw i obowiązków wiążących Strony, na co Klient się godzi.  

23. W przypadku reorganizacji Gravitan Sp. z o.o, usługi wynikające z umowy pomiędzy Członkiem Klubu, a Gravitan będą świadczone w 

miejscu i na warunkach wskazanych przez Klub. 

 


