Regulamin Klubu STREFA BYKÓW
Wstęp
1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Strefa Byków (Klient), zawiera Umowę na
korzystanie z Klubu sportowego Strefa Byków (dalej „Umowa”) z Rafałem Kaczmarkiem,
prowadzącym Klub pod firmą STREFA BYKÓW Rafał Kaczmarek pod adresem 41-902 Bytom,
ul. Składowa 2, NIP: 626-270-23-15, REGON: 243169311 (dalej Klub) na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.
Postanowienia ogólne
1.
Uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez Klub możliwe jest w formie jednorazowego
wejścia lub na podstawie karnetu. Klubowicz uczestniczy w zajęciach na własną
odpowiedzialność pod warunkiem dopuszczenia do zajęć przez trenera. Decyzja o
uczestnictwie w zajęciach w Klubie jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i
zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
2.
Zajęcia są realizowane w systemie zajęć grupowych, indywidualnych oraz w formie Open
Space.
3.
Pod pojęciem zajęcia grupowe rozumie się zorganizowany trening prowadzony przez trenera w
przypadku zajęć takich jak:
- Strong
First - dla nie więcej niż 20 osób
- Time For Kettlebel - dla nie więcej niż 20 osób
- CrossFit - dla nie więcej niż 14 osób
- CrossFit Endurance - dla nie więcej niż 21 osób
-U-15 – dla nie więcej niż 20 osób
- Weitghtlifting - dla nie więcej niż 10 osób
- Poranna zaprawa - dla nie więcej niż 16 osób
- Stalowy poranek - dla nie więcej niż 40 osób
- Sobotni Zajazd – dla nie więcej niż 25 osób
- Joga - dla nie więcej niż 25 osób
-Animal Flow& Flexible Steel – dla nie więcej niż 25 osób
-Crossfit Gymnastics - dla nie więcej niż 18 osób
4.
Pod pojęciem zajęcia indywidualne rozumie się trening prowadzony przez trenera dla nie więcej
niż 3 osób
5.
Pod pojęciem Open Space rozumie się zajęcia w formie niezorganizowanej, bez udziału trenera
6.
Pod pojęciem zajęcia zorganizowane rozumie się trening przeprowadzony przez trenera dla
więcej niż 3 osób.
7.
Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników zajęć, pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby
dokonujące zapisów za pośrednictwem internetu ( panelu obsługi klienta Wod.Guru ) z
opłaconym karnetem oraz dokonujące zapisów telefonicznych( nowi klienci klubu nie
posiadający karty członkowskiej)
Płatności
1.
Sprzedawcą usług jest Rafał Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
STREFA BYKÓW Rafał Kaczmarek, NIP: 626-270-23-15, REGON: 243169311
2.
Zakupu usług można dokonać poprzez zapłatę gotówką lub kartą w Recepcji Klubu oraz
przelewem na konto firmowe ING BANK ŚLĄSKI 31 1050 1230 1000 0091 3982 5013 tytułem :
Imię i nazwisko , zapłata za karnet……… Należy też wysłać potwierdzenie przelewu na maila
trener@kaczmarekrafal.pl lub kontakt@stefabykow.pl
3.
Przy zakupie usług, klient otrzymuje kartę członkowską, za którą pobierana jest jednorazowa
opłata rejestracyjna w wysokości 40zł.
4.
Klub zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. W przypadku zmiany cennika informacja
umieszczona będzie w recepcji oraz na stronie internetowej klubu. Cennik może zostać
zmieniony od 1 dnia nowego miesiąca, a informacja o planowanej zmianie zostanie
opublikowana z co najmniej 7-dniowych wyprzedzeniem.

Karnety opłacane są miesięcznie, z góry. Warunkiem utrzymania ważności karnetu jest
terminowa wpłata miesięcznej opłaty ( ważny od dnia zakupu). Brak wpłaty uniemożliwia
korzystanie z karnetu.
6.
W Klubie obowiązują następujące rodzaje karnetów:
- Karnet FAIR PAY179zł (bez limitu ) regularne , ciągłe opłacanie karnetu gwarantuje
utrzymanie promocyjnej ceny. Brak regularności powoduje zmianę kwoty abonamentu do 199zł przez
kolejne 3 miesiące. Po tym okresie i zachowaniu płynności w opłacie abonamentu, koszt karnetu wynosi
179zł
- Karnet 4 wejścia 79zł (ważny miesiąc)
- Karnet 8 wejść - 139zł (ważny miesiąc)
- Karnet dla służb mundurowych OPEN -149zł, GYM – 119zł
- Karnet GYM – 149zł
-Karnet OPEN DAY -149zł( do godz. 15:00)
-Karnet DAY GYM – 79zł (do godz. 15:00)
-Karnet U-15 – 129zł
-Karnet MULTISPORT -130ZŁ(kaucja)
-Karnet FIT PROFIT - 130zł(kaucja)
-Karnet OK SYSTEM – 130zł(kaucja)
- Jednorazowa wejściówka -30zł
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Klient posiada prawo do zamrożenia karnetu( tylko FAIR PAY ) na okres nie dłuższy niż 14 dni dwa razy roku.
W przypadku zgubienia karnetu klient uiszcza opłatę dodatkową za wydanie duplikatu w
wysokości 50zł.
Klienci posiadający karnety Day Gym, Day Open oraz karnet służb mundurowych (open, gym) ,
jeżeli nie przedłużą karnetu w terminie, muszą uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł za
ponowną aktywację profilu klubowicza.
Osoby , korzystające z kart Mutisport, Ok. system, Fit Profit po odbiciu karty lub wysłaniu Smsa
mogą skorzystać tylko z jednej godziny zajęć. Jeśli jest miejsce( lub za zgodą trenera) i chcą
uczestniczyć w kolejnych sesjach, muszą dokonać opłaty w wysokości 16zł za każdą godzinę
treningową.
Klubowicze mogą zapisywać się na zajęcia z wyprzedzeniem 4 dniowym
Klubowicze korzystający z aplikacji mobilnej Wod. Guru są zobowiązani do zapisywania i
wypisywania się z zajęć.
Klubowicz ma min.60min na wypisanie się z zajęć poprzez aplikację. Nie wypisane z zajęć
skutkuje kara w wysokości 10zł.
Kara zostaje zapisana w profilu klubowicza w aplikacji WOD.GURU. Karę należy uregulować z
nowym okresem rozliczeniowym za abonament klubowy.
Aby utrzymać status aktywnego klubowicza osoby posiadające karnety klubowe lub
korzystające z kart Mutisport, Ok System, Fit Profit są zobowiązane do minimum jednej wizyty
w ciągu miesiąca. Brak aktywności w miesiącu skutkuje dezaktywacją i usunięciem profilu
klubowicza. Ponowna aktywacja profilu wiąże się z kosztami 20zł dla klubowicza posiadającego
karnet klubowy i 40zł dla osoby posiadające karty Multisport, Ok System, Fit Profit .
Na terenie klubu znajduje się gabinet odnowy biologicznej, z którego usług można korzystać za
dodatkową opłatą według cennika po uprzednim ustaleniu terminu.
Na terenie klubu znajduje się pokój zabaw dla dzieci z którego bezpłatnie mogą korzystać
dzieci w wieku od 3-10 lat , których rodzice (opiekunowie) wykupili karnet.

Bezpieczeństwo i zasady obowiązujące w Klubie
1.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dopuszczenie do udziału w nich przez trenera. Trener
ma prawo niedopuszczenia Klienta do udziału w zajęciach, jeśli uzna że istnieją ku temu
pozostające po stronie Klienta przyczyny zdrowotne, kondycyjne, motoryczne lub jeżeli uzna,
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że poziom sprawności fizycznej Klienta nie pozwala na prawidłowe wykonywanie treningu bez
zagrożenia dla zdrowa i życia Klienta lub osób trzecich. W takim przypadku trener może
zaproponować Klientowi udział w innych zajęciach o poziomie dostosowanym do poziomu jego
sprawności ruchowej i kondycyjnej.
Trener ma prawo odmówić wstępu na zajęcia osobie spóźnionej.
Przedstawiciel Klubu może odmówić skorzystania z Open Space Klientom, którzy - w opinii
Klubu - nie posiadają wystarczającego przygotowania do samodzielnych ćwiczeń.
Jeżeli Klient uczestniczy w jakiś zajęciach po raz pierwszy – powinien powiadomić o tym
trenera.
Przed każdym wejściem na zajęcia należy okazać w recepcji ważny karnet i oddać go w
depozyt w celu pobrania kluczyka do szafki na rzeczy osobiste.
Szafki w szatni są udostępniane Klientom tylko na czas zajęć. Po zakończeniu zajęć Klienci
zobowiązani są pozostawić szafkę czystą, a klucz oddać w Recepcji.
Za zniszczony lub zgubiony klucz Klient uiszcza opłatę dodatkową w wysokości 20 zł
Klient w czasie zajęć powinien przechowywać swoje rzeczy w szatni w szafce zamykanej na
klucz. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu. W
przypadku stwierdzenia ewentualnej kradzieży należy niezwłocznie poinformować Recepcję
Klubu i wspólnie z nią podjąć dalsze kroki jak np. powiadomienie Policji.
Osoby z kontuzjami lub kobiety w ciąży powinny skonsultować z lekarzem brak
przeciwwskazania do udziału z zajęciach. Osoby takie uczestniczą w zajęciach na własną
odpowiedzialność. Odpowiedzialność Klubu jest wyłączona także wobec dopuszczenia przez
trenera do udziału w zajęciach, o którym mowa w pkt 9.
Klient powinien powiadomić trenera o swoich problemach zdrowotnych i kontuzjach. W
przypadku braku udzielenia takich informacji lub w przypadku udzielenia ich w niepełnym
zakresie odpowiedzialność Klubu jest wyłączona.
W przypadku zaistnienia szkody na zdrowiu lub mieniu Klienta lub osoby trzeciej w wyniku
wadliwie wykonywanego treningu lub jego poszczególnych elementów pomimo precyzyjnych
wytycznych i wskazówek trenera odpowiedzialność Klubu jest wyłączona.
Osoby niepełnoletnie, które jednak ukończyły 15. rok życia, mogą ćwiczyć jedynie pod opieką
opiekuna, na jego odpowiedzialność lub po dostarczeniu oświadczenia rodziców lub prawnych
opiekunów, w którym wyrażają zgodę na uczestnictwo ich podopiecznego w zajęciach.
Osoby przebywające na terenie Klubu są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i
Ppoż.
Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji
odurzających. Osoby, które weszły na teren Klubu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
lub jakichkolwiek innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w
zajęciach i będą poproszone o opuszczenie Klubu.
Klient lub jego prawny opiekun ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego
winy.
Klub nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu oraz osób działających z
ramienia Klubu.
Dla poprawy bezpieczeństwa klientów na terenie klubu działa system monitoringu.
W przypadku zaistnienia szkody na osobie lub mieniu Dziecka bądź też Opiekuna Prawnego
lub osoby III w wyniku wadliwie wykonywanego treningu lub jego poszczególnych elementów
pomimo precyzyjnych wytycznych i wskazówek trenera bądź też w przypadku gdy szkoda jest
wynikiem zignorowania przez Dziecko poleceń organizacyjnych Trenera lub Opiekuna
prawnego odpowiedzialności Klubu jest wyłączona
Opiekun prawny ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy oraz z
winy Dziecka.
Rodzice powinni przyprowadzać oraz odbierać osobiście dzieci , które uczestniczą w zajęciach
klubowych.

Zasady obowiązujące na sali treningowej
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Na sale treningowe można wejść tylko w czystym obuwiu zamiennym.
Osoby przebywające na sali treningowej zobowiązane są do wykonywania poleceń trenera.
Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody trenera.
Przed treningiem Klient powinien zdjąć biżuterię, chyba że są to elementy trwale
przytwierdzone do ciała – jednak w takim wypadku powinien zachować szczególną ostrożność,
a Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wynikłe z tej przyczyny.
5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na sale treningowe, plecaków, toreb sportowych,
jedzenia oraz ciepłych napoi.
6. Klient zobowiązuje się do dbania o sprzęt na którym ćwiczy oraz do niezwłocznego zgłaszania
trenerowi każdej zauważonej usterki lub nietypowej sytuacji związanej z działaniem sprzętów
treningowych.
7. W razie kontuzji, urazu lub wypadku Klient ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o
zaistniałej sytuacji trenera.
8. Osoby zapisane na zajęcia zorganizowane z trenerem, mają pierwszeństwo do korzystania ze
stanowisk oraz sprzętu znajdującego się terenie klubu Strefa Byków
Polityka prywatności
1. Klub korzysta z systemu internetowego Wod.Guru, w którym członkowie Klubu mogą się
zarejestrować i dokonać rezerwacji na zajęcia.
2. Członkowie klubu, którzy dokonali rezerwacji na zajęcia, zobowiązani są do poinformowania
Recepcji Klubu o ewentualnej rezygnacji najpóźniej na 1 godzinę przed planowanym
rozpoczęciem zajęć.
3. Brak informacji o rezygnacji( 3 razy )z zajęć skutkuje zablokowaniem możliwości zapisów na
zajęcia przez okres 3 dni.
4. Członkowie Klubu posiadając konto w systemie Wod.Guru podają dane: imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, adres zamieszkania.
5. Dane osobowe członków Klubu wykorzystywane są tylko na potrzeby Klubu, nie są
przekazywane innym podmiotom i firmom.
6. Klub kontaktuje się z członkami Klubu drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z
organizacją zajęć.
7. Członek Klubu może dokonywać zmian danych osobowych poprzez system Wod.Guru lub
zlecając te zmiany Recepcji Klubu.
8. Dostęp do danych osobowych posiada Recepcja Klubu. Dostęp do własnych danych ma każdy
członek Klubu.
9. Za bezpieczeństwo danych odpowiada system WodGuru:
• ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z
późn. zm.),
• wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
• ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w zajęciach w Klubie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Klub w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
2. Klubowicz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu
Strefa Byków bez wynagrodzenia poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów
organizowanych przez Klub na następujących polach eksploatacji: materiały marketingowe i
reklamowe, strona www oraz portale społecznościowe.
3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy liczba zapisanych
uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby z wyłączeniem treningów indywidualnych lub w

sytuacjach losowych. Klub będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu
zajęć.
4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Klub zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego
informowania Klubowiczów.
5. Klub zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby zajęć w okresie wakacyjnym i świątecznym.
6. Grafik zajęć może ulec zmianie.

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Klub Strefa
Byków nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego
naruszenie upoważnia Klub do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez
możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Wejście na teren Klubu i korzystanie z zajęć
jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Nie jest wymagane jego podpisanie. Nieznajomość
niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

