REGULAMIN KLUBU "RIDE"

*************************
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)

Właścicielem klubu fitness RIDE (dalej: "klub") jest spółka Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla ms.t Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000572081, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł
wpłaconym w całości, NIP: 1132894118, REGON: 362312093 (dalej: "Ride").

2)

Każdy członek klubu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i
stosowania się do jego postanowień.

3)

Przebywać na terenie klubu mogą wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia.

4)

Członkami klubu mogą być wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia, przy czym nabycie uprawnień
członka klubu przez osoby, które nie mają ukończonego 18 roku życia następuje za zgodą
przedstawiciela ustawowego. Członkami klubu mogą być wyłącznie osoby których stan zdrowia
nie uniemożliwia uczestnictwa w zajęciach na terenie klubu. Zabronione jest uczestnictwo w
zajęciach osób, które ze względu na stan zdrowia nie powinny brać w nich udział.

5)

Członkowie klubu mogą przebywać na jego terenie wyłącznie w godzinach otwarcia. Informacja o
aktualnych godzinach otwarcia klubu jest dostępna w klubie oraz na stronie internetowej
www.ridewarsaw.com.

6)

Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą nie zostać wpuszczone lub zostać
wyproszone z terenu klubu.

7)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla członków klubu oraz mienia przez nich wniesionego na
terenie klubu stosowany jest w sposób ciągły monitoring przy pomocy kamer przemysłowych.

8)

Na terenie klubu zainstalowane jest oświetlenie z efektem stroboskopowym.

*************************
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

9)

Członek klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na
terenie klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i z zachowaniem środków ostrożności.
Członek klubu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania personelu klubu o
stwierdzonych przez siebie usterkach sprzętu lub innych nieprawidłowościach, które mogą mieć
wpływ na bezpieczne korzystanie z usług świadczonych przez Ride.

10) Członek klubu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń personelu klubu.
11) Przed pierwszym wejściem do klubu:

a) wykonuje się zdjęcie typu legitymacyjnego członka klubu w celu umożliwienia późniejszej
weryfikacji osoby członka klubu w trakcie okresu członkowskiego,
b) członek klubu zostaje oprowadzony przez pracownika klubu po terenie klubu oraz
poinstruowany o zasadach jego funkcjonowania, w tym o zasadach obsługi sprzętu fitness oraz
szafek w szatniach.
W celu realizacji przedmiotowych czynności członek klubu winien stawić się w klubie na co najmniej
15 minut przed zaplanowanym przez siebie terminem pierwszych zajęć.
12) Członek klubu każdorazowo przed wejściem na teren klubu zgłasza się do recepcji w celu
potwierdzenia tożsamości.
13) Zabronione jest:
a) wchodzenie na teren klubu przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających,
b) wnoszenie lub spożywanie na terenie klubu napojów alkoholowych lub innych środków
odurzających,
c) palenie tytoniu (w tym również korzystanie z papierosów elektronicznych),
d) wchodzenie na teren klubu przez osoby chore zakaźnie lub których stan zdrowia może mieć
negatywny wpływ na zdrowie i życie innych osób przebywających na terenie klubu,
e) wprowadzanie na teren klubu osób trzecich bez uprzedniej zgody Ride,
f) wprowadzanie na teren klubu zwierząt,
g) komercyjne fotografowanie lub filmowanie klubu bez uprzedniej pisemnej zgody Ride,
h) prowadzenie handlu towarami i usługami na terenie klubu.
14) Członek klubu zobowiązany jest do zachowywania się na jego terenie w sposób kulturalny i nie
przeszkadzać innym członkom klubu.
15) Zajęcia odbywają się wg grafiku dostępnego w klubie oraz na stronie internetowej
www.ridewarsaw.com.
16) Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu się na wybrane przez siebie
zajęcia w recepcji klubu lub za pośrednictwem strony internetowej www.ridewarsaw.com.
Rejestracja na dane zajęcia rozpoczyna się na 7 dni przed datą tych zajęć i kończy się na 10 minut
przed ich rozpoczęciem. Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej odbywa się na
zasadach określonych w "Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE". UWAGA:
Uczestnictwo w zajęciach osób, które nie dokonały wcześniejszej rezerwacji możliwe jest pod
warunkiem istnienia wolnych miejsc na zajęciach i pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody
pracownika klubu.
17) Wynikające z faktu rejestracji prawo członka klubu do uczestniczenia w zajęciach nie może być
przez niego przeniesione na rzecz innej osoby bez zgody Ride.
18) Każdy członek klubu może dokonać rezerwacji maksymalnie 5 zajęć, przy czym w jednym dniu
członek klubu może uczestniczyć w maksymalnie 3 zajęciach.

19) Członek klubu zobowiązany jest do niezwłocznego wyrejestrowania
w przypadku stwierdzenia braku możliwości uczestniczenia w nich.
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20) Trzykrotne niestawiennictwo w okresie 30 dni na wcześniej zarezerwowanych zajęciach przy
jednoczesnym zaniechaniu wyrejestrowania się będzie skutkowało wprowadzeniem dla członka
klubu automatycznej blokady uniemożliwiającej rejestrację na zajęcia przez okres następnych 14
dni.
21) Członek klubu zobowiązany jest stawić się na zajęcia z co najmniej 5 minutowym wyprzedzeniem
w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Wstęp na zajęcia po ich rozpoczęciu jest
uzależniony do zgody pracownika recepcji klubu i wyłącznie w jego obecności.
22) W trakcie zajęć członek klubu zobowiązany jest posiadać strój sportowy i odpowiednie do ćwiczeń
obuwie
sportowe.
Obuwie
sportowe
musi
posiadać
klips
kompatybilny
z pedałami Schwinn.
23) Każdy członek klubu jest uprawniony do pobrania w recepcji na czas zajęć obuwia sportowego i
pakietu ręczników, które to rzeczy zwraca każdorazowo po zakończeniu zajęć w momencie
opuszczania klubu. Ride zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej za wydane obuwia na
czas zajęć w kwocie 300,00 zł zwracanej w momencie zwrotu obuwia.
24) Członek klubu odpowiada za powierzone mu rzeczy i zobowiązany jest do pokrycia szkody
spowodowanej Ride w związku z ich uszkodzeniem lub zaniechaniem zwrotu wydanych mu rzeczy.
25) Na terenie klubu znajduje się szatnia wyposażona w schowki w których należy pozostawić rzeczy
osobiste w czasie pobytu na terenie klubu. Członek klubu jest zobowiązany opróżnić szafkę przed
opuszczeniem terenu klubu. Szafki są codziennie sprzątane przez personel klubu. Rzeczy
pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie klubu skąd mogą być odebrane.
26) Schowki są wyposażone w elektroniczny system dostępu przy pomocy kodu PIN generowanego
każdorazowo przez członka klubu, który chce skorzystać z szafki. Instrukcja korzystania z szafek
jest
wywieszona
w
szatni.
Informacji
odnośnie
zasad
korzystania
z szafek udzielają również pracownicy recepcji klubu.

*************************
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27) Uwagi/skargi/wnioski odnośnie funkcjonowania klubu prosimy kierować na adres poczty e-mail:
karolkowa@ridewarsaw.com lub składać bezpośrednio w klubie. Ride zobowiązany jest do
odniesienia się do treści uwag w terminie 14 dni.
28) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2016 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.

