
Regulamin Klubu SANDOW 

 

1. Wstęp do klubu dozwolony jest w godzinach jego otwarcia, określonych w 

aktualnej ofercie, w obecności instruktora (trenera).  

2. Korzystanie z usług klubu jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.  

3. Podstawą do korzystania z usług klubu jest zakup wejścia jednorazowego lub 

karnetu wraz z kartą członkowską (w przypadku zapisu po raz pierwszy) co jest 

jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.  

4. Klub akceptuje karty: Fit Profit, Benefit Systems, OK System, Fit Flex, BeActive. 

5. Kartą członkowską jak i kartą w/w partnerów może posługiwać się tylko osoba 

wskazana na karcie. W przypadku stwierdzenia, że karta jest używana przez osobę 

nieupoważnioną może ona wówczas zostać zatrzymana przez Klub. 

6. Za zgubienie karty członkowskiej obowiązuje opłata 20 zł. 

7. Karnety są imienne, wystawiane na określony okres i uprawniającymi do 

korzystania z usług klubu tylko w okresie jego ważności. Nie korzystanie przez 

Użytkownika z usług w okresie ważności karnetu nie stanowi podstawy do żądania 

zwrotu przez Klub całości lub części należności za wykupiony karnet (raz w 

miesiącu istnieje możliwość zawieszenia karnetu).   

8. Ćwiczący oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

ćwiczeń fizycznych i wykonuje je na własną odpowiedzialność. Wszelka 

odpowiedzialność Klubu SANDOW zostaje wyłączona z tego tytułu. Osoby z 

problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń powinny 

skonsultować się z lekarzem 

9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni tylko za pisemną zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego (zgoda winna być podpisana na firmowym druku zał. nr 1). 

Zakazuje się korzystania z usług klubu przez osoby w wieku poniżej 16 lat. 

10. Wejście do klubu możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju 

sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.  

11. Podczas ćwiczeń wymagane jest używanie ręcznika w celu zapewnienia higieny 

oraz utrzymania w czystości urządzeń i wyposażenia siłowni oraz sali fitness. 

12. Na terenie Klubu należy zachowywać się w sposób odpowiedni, nie 

przeszkadzający innym osobom korzystającym z usług. Zabrania się w 

szczególności używania wulgarnego lub obraźliwego języka. 

13. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia zbędnej odzieży wierzchniej oraz 

torby w szatni. W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka należy uiścić opłatę 

w wysokości 25 zł. 

14. Klub SANDOW ani jego personel nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty 

pozostawione w szatni lub na terenie klubu.   

15. Zabrania się korzystania z usług klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, 

narkotyków bądź innych środków odurzających lub psychotropowych. 

16. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

 

 



17. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia 

sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.  

18. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub 

niesprawnych.  

19. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości 

o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.  

20. Na zajęcia fitness należy się zapisywać w recepcji klubu, telefonicznie lub sms. 

21. Szczegóły zapisów i rezerwacji na zajęcia fitness omówione są w zał. nr 2.  

22. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu 

uniknięcia kontuzji.  

23. Ćwiczący zobowiązani są ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie 

sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy 

asekuracji drugiej osoby lub instruktora.  

24. Osoby korzystające z usług klubu, które w czasie zajęć, ćwiczeń lub pobytu na 

siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i 

powiadomić obsługę klubu.  

25. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów!!! 

26. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.  

27. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób 

zalecony przez instruktora. 

28. Ćwiczący zobowiązani są utrzymywać czystość i porządek na terenie siłowni, sali 

fitness, szatniach i pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia. 

29. Klient zobowiązany jest zakończyć trening 15 min przed zamknięciem klubu. 

30. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy 

zatrudnieni w Klubie SANDOW.  

31. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w 

Klubie SANDOW.  

32. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone 

przez siebie zniszczenia/szkody na terenie klubu. 

33. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada rodzic/opiekun 

prawny.  

34. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku 

niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni, sali fitness oraz nieprzestrzegania 

regulaminu i zasad bezpieczeństwa.  

35. Niestosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały 

zakaz korzystania z usług klubu, nawet jeżeli korzystanie z usług zostało przez te 

osoby opłacone i niewykorzystane.  


