REGULAMIN KLUBU v. 4.1
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów/Klubowiczów z usług i infrastruktury treningowej oferowanych przez Trening Funkcjonalny
Świdnica sp. z.o.o., ul. Jana Boduena de Courtenay 8/3, 58-100 Świdnica, KRS: 0000701823, NIP: 8842785690, zwanym również Box74, w placówce znajdującej się
przy ul. Kliczkowskiej 64 w Świdnicy oraz na obszarach wskazanych w treściach umów zawieranych z klientami.
2. Regulamin obowiązuje również osoby korzystające z karnetów/voucherów bezpłatnych, podarunkowych, promocyjnych i innych, za które nie zostały
poniesione przez nich bezpośrednio koszty.
3.

W rozumieniu niniejszego regulaminu:
a.
Klientem jest osoba korzystająca z klubu, na zasadzie wejść jednorazowych lub karnetów wejść wielokrotnych.
b. Klubowiczem jest osoba posiadająca ważny karnet miesięczny na podstawie zawartej umowy na czas nieokreślony
c.
Klub – oznacza budynek przy ul. Kliczkowskiej 64, 58-100 Świdnica

4. Wysokość opłat za karnet może zostać w każdej chwili zmieniona, o czym Klubowicz zostanie poinformowany mailowo, co najmniej miesiąc przed
wprowadzeniem nowej wysokości opłaty należnej za korzystanie z Usług Box74.
5. Opłaty członkowskie są regulowane automatycznie za pośrednictwem kart płatniczych poprzez system rezerwacji dostępny na stronie www.box74.pl lub
innej, aktualnej stronie klubu, zawsze pierwszego dnia nowego miesiąca, z wyjątkiem miesięcy, w których pierwszy dzień miesiąca wypada w dzień świąteczny, w
takim przypadku opłata zostanie pobrana dzień wcześniej. Jeżeli dni świątecznych wypada więcej, opłata zostanie pobrana ostatniego dnia roboczego danego
miesiąca. Jedynym karnetem, którego opłaty pobierane są w innych terminach jest karnet „4 treningi personalne”, dla którego płatność pobierana jest w cyklach
czterotygodniowych. Opóźnienie w płatnościach powyżej 5 dni, tj. w przypadku karnetów dla których opłata pobierana jest 1wszego dnia miesiąca – od szóstego
dnia miesiąca, oznacza dopłatę do ceny karnetu w wys. 20 zł. Dla karnetu „4 treningi personalne” opłata dodatkowa 20 zł naliczana jest po upływie 5 dni, tj.
szóstego dnia od wyznaczonego terminu płatności.
6. Brak ważnej karty płatniczej w systemie rezerwacji oznacza dopłatę 20zł dla karnetów grupowych oraz 5% ceny karnetu indywidualnego Klienta, za każdy
miesiąc nieopłacony automatycznie kartą w terminie, chyba, że Klubowicz doda kartę w systemie, wówczas od kolejnego miesiąca opłata nie będzie pobierana.
Alternatywnie dopuszcza się płatność gotówką bez dodawania karty płatniczej do systemu. Wówczas należy regulować opłaty za kolejny miesiąc najpóźniej do
15. Dnia miesiąca poprzedzającego lub w przypadku karnetów „4 Treningi Personalne” – do połowy okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres, za który należy
się zapłata.
7. Szczegółowe warunki danego rodzaju karnetu oraz jego cena określone są w niniejszym regulaminie oraz na stronie rezerwacji pod odpowiednim adresem na
stronie http://box74.pl/cennik lub innej, aktualnej stronie internetowej klubu i mogą ulec zmianom. Klub powiadamia o zmianach przy użyciu poczty elektronicznej.
Korzystanie z systemu rezerwacji oznacza akceptację warunków regulaminu.
8.

W zakresie swojej działalności TFŚ oferuje następujące rodzaje karnetów miesięcznych oraz wejściówki jednorazowe:

Karnety główne – oznaczają karnet podstawowy danego użytkownika, do którego możliwe jest dokupienie dodatkowych karnetów w cenach preferencyjnych w
stosunku do ceny zakupu gdy dany Klient nie posiada innego karnetu Box74.
Karnety dodatkowe – karnety, których zakup daje dostęp do zajęć dodatkowych, których nie obejmuje karnet główny. Ich cena jest niższa niż jednakowy karnet
dla osób, które nie korzystają z innych usług. Zakup tych karnetów możliwy jest jedynie w przypadku posiadania karnetu głównego z poniższej listy.
- Wejście jednorazowe bez zakupu karnetu okresowego – umożliwia wstęp na dowolne zajęcia grupowe – każdorazowo koszt 30zł
- Karnety Cross8 (8 wejść, 160zł/m-c) oraz CrossMax (20 wejść, 180zł/m-c) dla zajęć Cross (karnety główne) – karnety pozwalają na dostęp do zajęć grupowych z
trenerem o nazwie „WoD”. Po wykorzystaniu określonej liczby wejść w danym miesiącu, każde jednorazowe dodatkowe wejście dla posiadaczy Cross8 wynosi 15zł,
a dla CrossMax – 10zł.
- Karnet Kettlebell8 (8 wejść, 160zł/m-c, karnet główny)–obejmuje wejścia na zajęcia treningu grupowego z instruktorem Kettlebell. Dodatkowe wejścia 15zł.
- CrossKids8 (8 wejść, 160zł/m-c) i CrossKids4 (4 wejścia, 100zł/m-c) – karnety główne – zajęcia z instruktorem dla dzieci i młodzieży. Po wykorzystaniu określonej
liczby wejść w danym miesiącu, każdy dodatkowy jednorazowy wstęp dla posiadacza pakietu wynosi 20zł, bez pakietu pojedyncze wejście to koszt 30zł.
- OpenGym – zajęcia bez udziału trenera, na zasadzie samodzielnego korzystania z infrastruktury obiektu. Jednorazowe wejście dla osób posiadających inne karnety
miesięczne wynosi 10zł, ewentualnie 30zł/m-c (karnet dodatkowy) – w przypadku wykupienia karnetu 10 wejść/mc. Bez karnetów Box74 – jednorazowe wejście
obejmuje kwotę 30zł, zaś pakiet miesięczny z umową to 10 wejść/m-c – 150zł, dla obecnych Klientów w przypadku jednorazowej zmiany na ten pakiet cena 120zł.
- Cross8 (dodatek) i Cross4 (dodatek) – dla posiadaczy innych karnetów głównych, dają dostęp do treningów WoD po przeszkoleniu lub przejściu testów
technicznych. Cross8 to 8 wejściówek na dany miesiąc kalendarzowy w cenie 74 zł. Cross4 to 4 wejścia w cenie 40zł.
- Mobility4 i Mobility8 – zajęcia grupowe z trenerem obejmujące rozciąganie i mobilizację stawów i mięśni. Pakiet 4 wejść dla osób posiadających inny karnet
główny Box74 obejmuje kwotę 40 zł, zaś 8 wejść – kwotę 74 zł. Bez wykupienia innego karnetu głównego Box74 – 4 wejścia obejmują - 100zł, 8 wejść – 160zł.
- Weightlifting – zajęcia grupowe z podnoszenia ciężarów z trenerem, dostępny pakiet 4 wejścia na dany miesiąc kalendarzowy 100zł, pojedynczo 30zł. Dla osób
posiadających inny karnet główny Box74– pakiet 4 wejść – 50zł, pojedynczo 15zł. Do wykorzystania w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
- Skill Sessions – trening indywidualny przeznaczony do szkolenia konkretnej umiejętności wyznaczonej przez Klienta. Czas trwania to 30 minut. Rozgrzewka oraz
rozciąganie w zakresie klienta. Pojedyncza sesja 50zł, pakiet 12 sesji 570zł. Czas na wykorzystanie 12 wejść to 3 miesiące kalendarzowe.
- Treningi Personalne – cena za 1 trening bez umowy - obejmuje kwotę 125zł, w pakietach miesięcznych z umową ceny od 80-120zł – w zależności od częstotliwości
i zakresu ćwiczeń, dopasowanych na podstawie uzgodnień między Box74 a Klientem/Klubowiczem. Pakiet obejmujący min. 4 wejścia w okresie 4 tygodni obejmuje
kwotę 400zł – kwota pobierana raz na 4 tygodnie i dająca dostęp do 4 treningów. Dodatkowy trening w pakiecie – koszt 100zł. Pakiet min. 8 wejść miesięcznie to
koszt 720zł/m-c kalendarzowy – dodatkowy trening w pakiecie – 90zł. Pakiet min. 13 wejść miesięcznie - koszt 1105zł/m-c kalendarzowy. Dodatkowy trening w
pakiecie – 85zł. Pakiet min. 16 wejść w miesiącu – to koszt 1260 zł – dodatkowe wejścia to koszt 80 zł/trening. Dostępne inne opcje – zobacz również karnety
hybrydowe. Wszystkie pakiety są do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym – dla pakietów min. 8/13/16 wejść jest to miesiąc kalendarzowy, dla pakietu
4 treningów – są to czterotygodniowe okresy rozliczeniowe.
- Karnety Hybrydowe – tj. połączenie różnych usług, dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta – cena oraz sposób wykorzystania opisane w konkretnej
umowie danego Klienta, zależnie od ilości treningów indywidualnych, grupowych oraz częstotliwości konsultacji. W ofercie dostępne są również niestandardowe
usługi dla firm i przedsiębiorstw oraz konsumentów, niewyszczególnione powyżej, np. urodziny dla dzieci, team building itp.
- Rozpiski i plany treningowe – indywidualnie dopasowane plany treningowe w pakietach 2x w tygodniu oraz 3 razy w tygodniu, w cenie 96zł za 8 rozpisanych
treningów (pakiet 2x) oraz 120zł za 12 rozpisanych treningów (pakiet 3x). Opłaty regularne, pobierane miesięcznie za rozpisanie dwóch/trzech treningów na każdy
tydzień, tj. 8 lub 12 treningów na miesiąc kalendarzowy. Bez regularnego pakietu każdy rozpisany trening 15zł.
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Każdy rodzaj zajęć, w szczególności zajęcia specjalistyczne, może być niedostępny okresowo, w zależności od ilości chętnych oraz ogólnej ilości członków Klubu.
Zakup wszystkich rodzajów karnetów wiąże się z podpisaniem umowy na czas nieokreślony, z okresem wypowiedzenia określonym w tym regulaminie. Dla
wszystkich karnetów, których czas wykorzystania obejmuje dany miesiąc kalendarzowy, np. styczeń, pierwsza opłata rozliczana jest proporcjonalnie do ilości
możliwych wejść pozostałych w danym miesiącu, tzn. kupując karnet CrossMax 16 lipca nadal mamy możliwość wykorzystania 14 wejść, co oznacza, iż zapłacimy
14/20 ceny, tj. 126zł (0.7x180zł). Kolejna opłata w tym przypadku nastąpiłaby 1 sierpnia na kwotę 180zł. Wszystkie karnety można wykorzystać wyłącznie w ciągu
jednego miesiąca kalendarzowego lub czterotygodniowego okresu rozliczeniowego, zależnie od typu wykupionego pakietu. Treningi dla dorosłych trwają 60 minut,
a dla dzieci 40-50min, w zależności od wieku.
9. W ramach swojej działalności TFŚ oferuje ponadto Dietoterapię Żywieniową, która obejmuje następujące usługi oraz karnety:
- Pierwszy Wywiad Żywieniowy – koszt spotkania to 125 zł
- Analiza Wyników Badań Krwi dostarczonych przez Klienta/Klubowicza wykonywanych w niezależnym laboratorium – koszt analizy to 125 zł
- Pierwsza Dietoterapia Żywieniowa – koszt spotkania to 125 zł. Każda kolejna Dietoterapia to koszt 125zł, przy regularnych spotkaniach istnieje możliwość
wykupienia karnetu 1 Dietoterapii w miesiącu, z comiesięczną opłatą w wysokości 99zł/m-c kalendarzowy. Niewykorzystane spotkania z karnetu nie przechodzą
na kolejne miesiące.
- Dopasowanie Jadłospisu oraz Zalecenia Suplementacyjne (wykupywane razem z pierwszą Dietoterapią) – 125 zł. Dalsze zmiany jadłospisu i zmiany zaleceń
suplementacyjnych NIE SĄ wliczone w koszt kolejnych spotkań, zarówno w pakiecie miesięcznym, jak i wykupywanych pojedynczo. Okresowo konieczne będą
dalsze analizy wyników badań krwi, które Klient/Klubowicz powinien wówczas wykonać we własnym zakresie w niezależnym laboratorium na skierowanie
Dietoterapeuty, a ich analiza będzie wykonana w ramach DODATKOWEJ opłaty, wg zaleceń Dietoterapeuty.
10. Klient/Klubowicz może wykupić wszystkie 4 wskazane w pkt 9 usługi, za łączną kwotę 400zł – w ramach specjalnego pakietu/karnetu jednorazowego zakupu.
Pełną płatność w kwocie, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się przed pierwszym wywiadem żywieniowym.
11. Pakiet, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego regulaminu, może zostać aktywowany w terminie 30 dni od daty jego zakupu, chyba że Klient/Klubowicz
uzgodnił z TFŚ na piśmie inny termin w momencie zakupu. Przez aktywację rozumie się odbycie wywiadu żywieniowego. Od daty pierwszego wywiadu
żywieniowego Klient/Klubowicz ma 30 dni na realizację i dostarczenie wyników badań krwi we własnym zakresie. Wyjątkowo, z powodów wymienionych i
odnotowanych przez Dietoterapeutę podczas wywiadu, dopuszcza się przedłużenie tego terminu do max. 60 dni. Od daty dostarczenia wyników Klient/Klubowicz
ma 30 dni na odbycie pierwszego spotkania Dietoterapii Żywieniowej, na którym otrzyma wskazówki oraz zalecenia a także jadłospis. W przypadku nawiązania
regularnej współpracy i wykupienia karnetu miesięcznych spotkań, Klient/Klubowicz ma prawo do jednej konsultacji miesięcznie. W przypadku nie aktywowania
lub niewykorzystania części lub wszystkich usług z pakietu w wyznaczonych terminach, usługi przepadają i należy je opłacić ponownie w przypadku chęci
dalszego korzystania z usług Box74.
12. Żadna inna osoba poza osobą wskazaną w umowie nie może korzystać z karnetu czy wejściówek wykupionych przez lub dla innej osoby. Zabronione są
wszelkie próby odstąpienia, czy sprzedaży karnetów i wejściówek. Korzystanie z usług TFŚ jest możliwe jedynie po uiszczeniu odpowiednich opłat za daną usługę.
13. Nie korzystanie z usług świadczonych przez Klub TFŚ, w trakcie trwania karnetu, nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat za karnet wynikającej z zawartej
umowy w ciągu całego okresu trwania umowy oraz w przypadku niedokonania opłat w czasie umowy, po jej zakończeniu, bez względu na powód niekorzystania z
obiektu. Wykupione wejściówki muszą zostać wykorzystane w każdym z miesięcy, na który przypadają i nie przechodzą na kolejne tygodnie/miesiące.
14.

Za usługi wskazane w niniejszym regulaminie i świadczone przez TFŚ Klient płaci przed skorzystaniem z nich.

15. Klub do oficjalnej komunikacji z Klubowiczami używa tylko i wyłącznie adresu email podanego w czasie rejestracji. Klubowicz może samodzielnie lub
poprzez pracownika Box74 zmienić swój adres email w systemie w każdym momencie. JEŻELI KLUBOWICZ NA WŁASNE ŻYCZENIE USUNIE SWÓJ ADRES Z BAZY
MAILINGOWEJ BOX74, WÓWCZAS KLUB MOŻE NIE MIEĆ MOŻLIWOŚCI PRZESŁAĆ DO NIEGO WAŻNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY WYSYŁANYCH
ZBIORCZO DO WSZYSTKICH – KLUBOWICZ WYPISUJĄC SIĘ Z LIST MAILINGOWYCH BOX74 ZGADZA SIĘ NA TO, IŻ MOŻE NIE OTRZYMAĆ TAKICH INFORMACJI.
BOX74 NIE ODPOWIADA ZA TAKI STAN RZECZY I UZNAJE, ŻE KLUBOWICZ UZYSKA INFORMACJĘ O ZMIANACH, KTÓRE ZASZŁY ZE STRONY WWW.BOX74.PL NA
WŁASNĄ RĘKĘ. Box74 nie odpowiada na wiadomości pozostawione w formie SMS/Wiadomości na portalach społecznościowych Facebook/Instagram/Twitter itp.
Oraz komunikatorach Messenger/Whatsapp. Wszelkie wiadomości do Box74 powinny zostać skierowane na adres email info@box74.pl. Pozostałe wiadomości
pozostaną uznane za niedostarczone.
16. Godziny otwarcia budynku przy ul. Kliczkowskiej 64, 58-100 Świdnica, grafik zajęć oraz zakres świadczonych usług są dostępne na stronie internetowej
www.box74.pl lub innych, aktualnych stronach klubu, w tym portalu Facebook oraz GoTeamUp. W przypadku, gdy godziny te nie pokrywają się, np. na Facebook’u
są inne niż na stronie www, za prawidłowe godziny otwarcia uznaje się te na stronie www.box74.pl/grafik.
17. TFŚ zastrzega sobie możliwość zmian w godzinach otwarcia, grafiku zajęć oraz zakresu świadczonych usług, szczególnie w okresie świątecznym i wakacyjnym.
TFŚ dołoży wszelkich starań, aby zmiany te podać do wiadomości z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem w przypadku regularnych zajęć oraz na minimum 4
godziny przed rozpoczęciem danych zajęć w przypadku odwołania pojedynczych godzin. Obowiązek poinformowania o wyżej wspomnianych zmianach nie dotyczy
sytuacji, w której udzielenie tej informacji jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od TFŚ. W przypadku zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, TFŚ zaoferuje
możliwość alternatywnego wykorzystania wejść dla karnetów, dla których liczba zajęć w miesiącu odpowiada ilości wejściówek wskazanych w karnecie, jeżeli liczba
dni dostępnych w danym miesiącu, w których będą zaplanowane zajęcia, będzie niższa niż ilość wejść w danym karnecie. W przypadku karnetów CrossMax nie ma
takiej możliwości, chyba, że liczba dni, w których będą zaplanowane zajęcia, będzie niższa niż 12.
18. Klub w okresach świątecznych i wakacyjnym, a także wyjątkowo w innych okresach, może operować na zasadach „Open Gym”, który polega na samodzielnym
dostępie Klienta/Klubowicza do obiektu, sprzętu sportowego oraz porad trenerskich w miarę możliwości i dostępności zastępstw zorganizowanych przez
kierownictwo klubu. Członek klubu akceptuje to i rozumie, że w związku z tym nie ma możliwości rościć sobie praw do jakichkolwiek upustów, czy zniżek ani przerw
w korzystaniu z oferty klubu. Terminy te nie są wiążące i będą każdorazowo komunikowane klubowiczom za pośrednictwem portalu Facebook i/lub strony
internetowej klubu oraz bezpośrednio na zajęciach, nie mniej niż 5 dni przed planowanymi zmianami w stosunku do typowych godzin otwarcia.

Regulamin dotyczy umowy z TFŚ Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Boduena 8/3. NIP: 884-278-56-90. REGON 368638520. Telefon +48 74 660 6600
www.box74.pl..
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19. Do przeprowadzenia treningu WoD wymagane jest uprzednie zapisanie się niego minimum 2 osób. Liczba ta może zostać zmieniona z tygodniowym
wyprzedzeniem, o czym TFŚ poinformuje w trakcie zajęć, w niniejszym regulaminie oraz na prywatnej grupie Facebook dla Klubowiczów. W przypadku, gdy zapisane
jest tylko jedna osoba, zajęcia te mogą zostać odwołane, jeżeli nie ma żadnej osoby chętnej na minimum 4 godziny przed planowanym rozpoczęciem treningu
WoD. O ich odwołaniu TFŚ poinformuje zapisaną/e osobę/y drogą mailową minimum 4 godziny przed planowym rozpoczęciem treningu. W przypadku gdy ilość
osób na 4 godziny przed zajęciami wynosi 2 lub więcej, ale w okresie od 0 do 4 godzin przed zajęciami którakolwiek z zapisanych osób zrezygnuje z udziału w nich,
to zajęcia nadal odbędą się, chyba, że wypiszą się wszystkie zapisane osoby, wówczas taki trening zostanie usunięty z grafika w najszybszym możliwym czasie.
20. TFŚ zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podawania przyczyn w uzasadnionych przypadkach. W przypadku wcześniejszej rezerwacji wybranych
zajęć, które ulegną odwołaniu członek zostanie poinformowany mailowo na adres wskazany w systemie rezerwacji niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny
uzasadniającej odwołanie zajęć. Wejściówki i/lub uiszczone środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na konto GoTeamUp Klienta/Klubowicza.
21. W przypadku, gdy Klient/Klubowicz spóźni się więcej niż 10 minut na zajęcia lub w ocenie pracownika TFŚ lub Trenera jego stan zdrowia nie pozwala na
uczestnictwo w zajęciach, lub osoba odpowiedzialna za dane zajęcia może odmówić Klientowi/klubowiczowi wstępu na zajęcia bez prawa do zwrotu poniesionych
kosztów/zużytych wejściówek z karnetów.
22. Każdy nowy oraz powracający (tj. osoba po przerwie w treningach dłuższej niż miesiąc) członek klubu zobowiązany jest do odbycia BEZPŁATNEJ ROZMOWY
“INTRO BEZ ZADYSZKI” w celu zapoznania się z metodologią oraz bezpieczeństwem prowadzonych treningów.
23. TFŚ zaleca wszystkim Klientom/Klubowiczom poddanie się badaniom lekarskim przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej w ramach zajęć objętych
planowanym treningiem, w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań i zagrożeń związanych z podjęciem treningu.
24. Uczestnictwo w zajęciach TFŚ wymaga rezerwowania miejsc na zajęciach samodzielnie przez Klientów/Klubowiczów. Rezerwacji dokonywać można na
stronie internetowej TFŚ lub poprzez odpowiednią aplikację dostępną na Facebook’u lub na telefonie. W przypadku, gdy Klient/klubowicz dokona rezerwacji, a
następnie nie pojawi się na treningu lub odwoła rezerwację w czasie krótszym niż 4 godziny przed treningiem, system odliczy z jego karnetu odpowiednią ilość
wejść. W przypadku usunięcia rezerwacji (tj. rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach o wybranej porze w danym dniu) na więcej niż 4 godziny przed rozpoczęciem
treningu system automatycznie przywróci wejściówkę i/lub opłatę wniesioną w przypadku wejść jednorazowych. W przeciwnym razie opłata/wejściówka przepada
i nie może zostać przywrócona, oznacza to, iż rezygnacja z jakichkolwiek zajęć na mniej niż 4 godziny przed ich rozpoczęciem powoduje utratę 1 wejściówki. Godziny
00:00-07:00 nie są wliczane do kalkulacji (np. z treningu na 08:00 można się wypisać bez utraty wejściówki do 21:00 dnia poprzedniego). Wypisanie się z zajęć na
mniej niż 4 godziny przed ich rozpoczęciem i zapisanie na inne zajęcia tego samego dnia oznacza wykorzystanie 2 wejściówek. Weekendy i święta traktowane są
identycznie do celów rezerwacji.
25. Klienci/Klubowicze zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym.
Użytkownicy zobowiązani są posiadać i używać na każdych zajęciach odpowiedni strój sportowy oraz sportowe obuwie zmienne, jeżeli pogoda i warunki
atmosferyczne na zewnątrz są niekorzystne, a obuwie użytkowników może spowodować zabrudzenie posadzki w Klubie.
26. Klienci/klubowicze mają obowiązek pozostawienia wszelkich rzeczy wartościowych w depozycie w recepcji Klubu. Wszystkie szafki klubowe powinny być
opróżnione przed zamknięciem klubu. TFŚ zastrzega sobie prawo do usunięcia i złożenia w depozycie wszelkich pozostawionych rzeczy, które będą tam
przechowywane do 7 dni. TFŚ zaleca Klientom/Klubowiczom nie przynosić cennych przedmiotów na teren Klubu, a także ubezpieczyć przedmioty o wysokiej
wartości przed kradzieżą. TFŚ nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane przed Klubem oraz ich zawartość.
27. Klienci/Klubowicze zobowiązani są do dbania o sprzęt sportowy oraz infrastrukturę klubu, a w przypadku jego umyślnego uszkodzenia, bądź użytkowania
niezgodnie z przeznaczeniem, będą pociągnięci do odpowiedzialności za powstałą szkodę. W przypadku, jeśli użytkownik będzie nagminnie ignorował instrukcje
pracowników dotyczące właściwego sposobu korzystania ze sprzętu i/lub w przypadku uszkodzeń, koszty naprawy będą przekraczały zakup nowego sprzętu, TFŚ
ma prawo do unieważnienia członkostwa danej osoby na poczet poniesionych strat oraz żądania zapłaty całkowitego kosztu za uszkodzenia i naprawy.
28. Każdy Klient/Klubowicz korzysta z oferty TFŚ na własne ryzyko. Podpisanie niniejszej umowy zwalnia TFŚ z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
na osobach i mieniu, które mogą powstać w związku z korzystaniem z usług TFŚ, z wyłączeniem tych wynikłych bezpośrednio z winy i zaniedbań TFŚ.
29. Podpisując niniejsza umowę Klient/Klubowicz potwierdza, że nie będzie powodował zagrożenia zdrowia obsługi klubu ani innych klubowiczów. TFŚ zastrzega
sobie prawo zawieszenia i/lub unieważnienia członkostwa w przypadku podejrzeń o stwarzanie zagrożenia zdrowotnego w stosunku do innych członków lub
pracowników klubu. W takim przypadku członkowi nie należy się zwrot opłat uiszczonych dotychczas.
30. TFŚ zastrzega sobie prawo instalacji kamer na terenie Klubu oraz rejestracji nagrań audio oraz wideo w dowolnym czasie, zarówno na terenie obiektu przy
ul. Kliczkowskiej 64, jak i podczas wydarzeń w innych miejscach, w tym także publicznych.
31. Klient/Klubowicz nie może bez zgody TFŚ prowadzić na terenie Klubu jakiejkolwiek działalności, w szczególności treningów personalnych, fizjoterapii czy
porad dietetycznych, ani wszelkiego rodzaju sprzedaży, czy marketingu jakichkolwiek produktów lub usług bez względu na to, czy działalność ta prowadzona jest
w celach zarobkowych lub non-profit. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji członkostwo może zostać zawieszone natychmiast a także unieważnione, a członkowi
nie będzie należeć się zwrot opłat uiszczonych do czasu zawieszenia lub przerwania członkostwa.
32. Wszelkie materiały otrzymane od TFŚ mogą być wykorzystywane przez klienta/klubowicza wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich
kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez pisemnej zgody TFŚ. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i
rozpowszechnianie ich bez zgody TFŚ naraża klienta/klubowicza na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich.
33. Klient/klubowicz zobowiązuje się nie przekazywać innym osobom informacji dotyczących planów treningowych i jadłospisów, ani rozpisek suplementacji,
czy udzielać rad żywieniowych pozyskanych w trakcie korzystania z usług TFŚ.
34. Klient/klubowicz jest zobowiązany do poinformowania TFŚ o zmianie danych kontaktowych oraz osobowych nie później niż 7 dni po powstaniu zmian. W
przypadku braku informacji, TFŚ nie odpowiada za powstałe z tego tytułu szkody poniesione przez Klienta/Klubowicza. TFŚ przeniesie wszelkie koszty poniesione z
powodu braku takich informacji na członka klubu.`
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35. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych
władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie budynku jest zaplanowane, Prezes Zarządu TFŚ dołoży wszelkich starań, aby powiadomić o tym
Klientów/Klubowiczów z wyprzedzeniem, umieszczając uprzednio w tym budynku, facebook’owej stronie TFŚ i na aktualnej stronie internetowej TFŚ stosowną
informację na ten temat. W przypadku nieplanowanego zamknięcia kierownictwo dołoży wszelkich starań, aby przywrócić dostęp w jak najkrótszym terminie oraz
również poinformuje o tym Klientów/Klubowiczów niezwłocznie.
36. W przypadku chęci rozwiązania umowy należy o tym pisemnie poinformować Klub przy użyciu odpowiedniego formularza wypełnionego i podpisanego
własnoręcznie przez klubowicza, wysyłając go na podany adres email nie później niż przed zakończeniem przedostatniego miesiąca umowy. Formularz dostępny
jest pod adresem: http://box74.pl/regulamin i winien być wysłany na adres: info@box74.pl.
37. Klubowicz ma prawo do jednorazowego zawieszenia członkostwa na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc w każdym roku kalendarzowym z ważnych powodów,
które należy uzgodnić z TFŚ. Urlopy wypoczynkowe nie są brane pod uwagę. Chęć zawieszenia należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed dniem zawieszenia karnetu
na adres info@box74.pl. Karnet nie może być zawieszony w czasie okresu wypowiedzenia, ani nie można go wypowiedzieć z chwilą zgłoszenia, czy w trakcie
zawieszenia. Zawieszenie może obejmować tylko i wyłącznie kolejny okres rozliczeniowy. W trakcie zawieszenia dostęp do rezerwacji treningów zostanie
zablokowany tymczasowo, a opłaty pobierane będą wg harmonogramu w miesiącu zawieszonym, natomiast obniżone w miesiącu kolejnym po zakończenia
zawieszenia karnetu.
38. Podstawy rozwiązania umów przez TFŚ w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakichkolwiek zwrotów opłat:
a. brak terminowych płatności Opłat Członkowskich powyżej 60 dni kalendarzowych
b. okoliczności zmuszające TFŚ do zawieszenie lub zaprzestania działalności z przyczyn niezależnych od TFŚ
c. rażące i umyślne nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz pozostałych warunków umowy przez Klienta
39. TFŚ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta/Klubowicza w wyniku niestosowania się do treści
niniejszego regulaminu.
40. Niestosowanie się do treści niniejszego regulaminu może być powodem zawieszenia lub odebrania członkostwa, w przypadku czego członkowi nie należy
się zwrot wszelkich opłat uiszczonych dotychczas.
41. O ewentualnej zmianie treści niniejszego regulaminu Klient/Klubowicz zostanie poinformowany drogą mailową na adres wskazany przez
Klienta/Klubowicza w formularzu osobowym.
42.

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego regulaminu rozpoznawane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę TFŚ.

43. Obecna wersja Regulaminu (V4.1) wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2018 dla wszystkich Klientów zawierających umowy po tym terminie oraz od 01
stycznia 2019 dla osób, które posiadają aktualnie umowę z Box74.
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