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REGULAMIN KLUBU - SQUASH

Niniejszy  Regulamin  Clubu Premium Bernas (dalej,  jako "Club Premium Bernas")  określają
warunki i zasady korzystania z usług Clubu Premium Bernas przez ich Członków.

Regulamin  stanowi  integralną  część  Umowy  o  członkostwo  (dalej,  jako  "Umowa")  zawartej
pomiędzy osobą korzystającą z Klubu (dalej, jako "Członek") a BERNAS ENGINEERING Krzysztof
Bernaś z siedzibą w Gostyni, ul. Pszczyńska 429ab, 43-176 Gostyń, NIP 646 200 11 26. 

DEFINICJE
1.  Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: 

BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś  - firma (o ktorej mowa we wstepie powyzej) z ktora
Członek Clubu Premium Bernas zawiera Umowe). 

Członek  Klubu-  osoba  korzystajaca  z  usług  oferowanych  przez  Club  Premium  Bernas,  ktora
spełniła warunki okreslone w punkcie 2 ponizej; 

Strefa  Klienta-  strefa  dostepna  dla  Klienta  po  zalogowaniu  sie  do  indywidualnego  profilu
korzystajac  ze  strony  www.bernasfitness.pl  umozliwiajaca  rezerwacje  zajeć,  zmiane  swoich
danych  osobowych,  dostep  do  faktur  oraz  wszelkich  informacji  na  temat  członkostwa  oraz
zakupionych usług; 

Us uga Kortył  – oznacza us uge� s�wiadczona� przez Operatora na rzecz Uz�ytkownika w ramach ł
op aconego Karnetu, polegaja�ca� na zapewnieniu Uz�ytkownikowi przez Operatora moz�liwos�ci ł
korzysta- nia Kortów w Obiektach Fitness, na warunkach okres�lonych w niniej- szym 
Regulaminie.

Korty – oznacza wydzielone przestrzenie w klubie przeznaczone do gry w Squash-a, z których 
moga korzystac Cz� onkowie Klubu po op� aceniu Karnetu i dokonaniu rezerwacji, zgodnie z ł ł
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 Opłata członkowska- opłata za korzystanie z usług oferowanych przez Klub; 

Opłata wpisowa- opłata, ktora moze zostać naliczona w zwiazku z przystapieniem do klubu przez
nowego członka; 

Dzień płatnosci- za dzień płatnosci uznaje sie dzień: 
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 otwarcia klubu dla klientow w przypadku klientow, ktorzy wykupili  członkostwo przed
otwarciem klubu, 

 przystapienia  członka  do  klubu  lub  wybranej  przez  niego  innej  daty  rozpoczecia
członkostwa w przypadku jego opoznienia, lub 

 dzień odmrozenia członkostwa w przypadku jego wczesniejszego zamrozenia; 

Dzień Otwarcia dla klientow- dzień, w ktorym klienci posiadajacy aktywny status członka moga
w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu; 

 Dni Otwarte- dni, w ktorych dostep do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania sie z oferta beda
miały wszystkie zainteresowane osoby, zarowno posiadajace status członka, jak i nieposiadajace
takiego statusu; 

Karnety  Krotkookresowe –  wszystkie  karnety  z  oferty  Clubu  Premium  Bernas  dostepnej  na
stronie  www.bernasfitness.pl.  Club  Premium  Bernas  zastrzega  sobie  mozliwosć  ograniczeń
ilosciowych dostepnych Karnetow Krotkookresowych. 

Karnet 12 miesięczny - 

Karta Członkowska - W momencie podpisania Umowy członek klubu otrzymuje kartę 
członkowską która umożliwia mu wstęp i korzystanie z klubu. 
Wstęp do klubu mają jedynie osoby związane z Clubem Premium Bernas stosunkiem umowy 
członkowskiej. W celu umożliwienia każdorazowej weryfikacji tożsamości Klienta dokonuje się 
utrwalenia jego wizerunku. Wizerunek Klienta może zostać zamieszczony także na wydanej 
Klientowi Karcie Członkowskiej.

Club Premium Bernas zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości członka przed 
wejściem do klubu za pomocą weryfikacji dowodu tożsamości ze zdjęciem.

§1 

CZŁONKOSTWO
2.  Status  Członka Clubu Bernas Fitness oraz  prawo do korzystania z usług oferowanych

przez Klub uzyskuje sie po spełnieniu ponizszych warunkow: 

a)   rejestracja  on-line  w  strefie  klienta  na  stronie  www.bernasfitness.pl lub
osobiście na recepcji klubu ; 

c)  uiszczenie opłaty członkowskiej oraz  opłaty wpisowej; 

http://www.cityfit.pl/
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d)   wyrazenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody z
regulaminami obowiązującymi w klubie, 

e)   wyrazenie  pisemnej  zgody  opiekunow  prawnych  na  zakup  członkostwa  i
korzystanie z usług oferowanych przez klub przez osoby małoletnie powyzej 16
roku zycia 

f)  brak  przeciwskazań  lekarskich,  jeżeli  takie  występują  osoba  może  zostać
członkiem klubu na własna odpowiedzialność 

Club Premium Bernas zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa 
ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy tez 
watpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyzszej sytuacji nie przysługuje 
rowniez Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych srodkow z opłaconego członkostwa. 

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, do zawarcia umowy o członkostwo 
wymaga się zgody przedstawiciela ustawowego Klienta. Osoby, które nie ukończyły 15 roku 
życia, nie mogą zostać Klientami Clubu Premium Bernas.

Dla członkow przystepujacych do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna sie z 
dniem otwarcia Klubu. Nie ma mozliwosci przesuniecia startu członkostwa.

 Dla członkow przystepujacych do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna sie w dniu 
wniesienia opłaty lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas 
przesuniecia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiace. Club Premium Bernas 
zastrzega, iz przesuniecie startu niektorych Karnetow Krotkookresowych bedzie niemozliwe. 
Szczegołowe informacje beda podane na stronie www.bernasfitness.pl 

Wypowiedzenie Umowy Członkowskiej dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy 
pisemnej (powinno być opatrzone własnorecznym podpisem Członka Klubu). 

Członek Klubu jest obowiazany powiadomić Club Premium Bernas o zmianie swojego 
dotychczasowego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania za skutecznie doreczonych pism 
wysłanych na dotychczas wskazany adres Członka Klubu. Niepodjecie pisma w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki w urzedzie pocztowym (awizo) skutkuje 
przyjeciem, iz przesyłka została skutecznie doreczona wraz z upływem 14 dnia wyznaczonego na 
odbior przesyłki. Pisma moga być takze doreczane Członkowi Klubu osobiscie, gdy przebywa on 
na terenie Klubu. 

W ramach opłaty członkowskiej członek klubu jest uprawniony do korzystania z usłgi - squash,
 z zastrzezeniem: 

 przed skorzystanie z kortow do suasha obowiazuje rezerwacja, ktorej nalezy dokonywać 
poprzez strefe klienta. 
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Zarowno rezerwacja kortow, jak i odwoływanie rezerwacji sa obowiazkowe i odbywaja sie za 
pomoca strefy klienta. Dostep do strefy klienta mozliwy jest poprzez logowanie na stronie 
www.bernasfitness.pl.  Odwołanie rezerwacji mozliwe jest najpozniej na trzy godziny przed 
zaplanowaną grą. 

§2

UMOWA O ZAKUP KARNETU 

1. Zakupu Karnetu moze dokonać tylko Członek Klubu. 

2. Aktualna oferta Karnetow przedstawiona jest w cenniku usług Klubu. 

3. Club Premium Bernas  zastrzega sobie mozliwosć zmiany cennika usług Klubu. Zmiana 
taka nie dotyczy usług w ramach Umow o Zakup Karnetu juz zawartych. Zmiana Cennika 
nie stanowi zmiany Umowy Członkowskiej, Umowy o Zakup Karnetu jak i Regulaminu. 

4. Karnet obowiazuje od dnia zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej lub pierwszej raty 
Opłaty Abonamentowej. / lub od dnia wskazanego przez Członka Klubu. 

5. W przypadku 1 GRY SQUASH OPEN, Członek Klubu moze skorzystać z uprzednio 
zarezerwowanego Kortu jeden (1) raz w przedziale czasowym wynoszącym 60 min, 
liczony zawsze od pełnej godziny zegarowej.

6. W przypadku 10 GIER SQUASH OPEN, Członek Klubu moze skorzystać z uprzednio 
zarezerwowanego Kortu dziesięć (10) razy w przedziale czasowym wynoszącym 60 min, 
liczony zawsze od pełnej godziny zegarowej.

§3

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW 

1.     Zasady rezerwowania kortów:

o    rezerwacji kortów można dokonywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony 

internetowej klubu www.bernasfitness.pl logując się na swój panel klienta

o     rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 

minut, liczone od pełnej godziny zegarowej

2.     Zasady odwoływania rezerwacji kortów:

w przypadku odwo ania op aconej wcze niej gry:ł ł ś

http://www.bernasfitness.pl/
http://www.bernasfitness.pl/
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o    Klienci proszeni są o odwołanie rezerwacji w panelu klienta najpóźniej dobę przed

terminem rezerwacji, wtedy opłacona gra zostaje przeniesiona na dogodny dla 

Klienta termin;
o    jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi później nie ma możliwości przeniesienia gry na inny
termin

w przypadku odwo ania nieop aconej wcze niej gry:ł ł ś
o    klienci proszeni są o odwołanie rezerwacji w panelu klienta najpóźniej dobę przed 

terminem rezerwacji, wtedy nieopłacona gra zostaje przeniesiona na dogodny dla

Klienta termin; 

o    ostateczny termin odwołania rezerwacji upływa dobę przed ustaloną datą. W 

przeciwnym razie, jeżeli klient posiada karnet, rezerwacja zostanie pobrana. 

o    w przypadku, gdy klient trzykrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o 

określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, zostanie pozbawiony możliwości

rezerwowania kortów.

 

3.    Na korcie oraz salach fitness obowiązuje czyste obuwie na jasnej, kauczukowej 

podeszwie, które nie pozostawia śladów na podłodze.

4.    Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na korty.

5.    Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

6.    W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i 

okularów (za dodatkową opłatą).

7.    Wskazana jest gra w okularach ochronnych.

8.    Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mają obowiązek grać w okularach 

ochronnych.

9.    Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak 

również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

10. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.

§4
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PŁATNOŚCI 
1. Club Premium Bernas stosuje system płatnosci zarowno bezgotowkowy przy uzyciu karty 

płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak rowniez 
korzystajac z opcji przelewy24 w zaleznosci od zdefiniowanej opcji płatnosci oraz 
możliwość płatności gotówką bezpośrednio w klubie; 

2. Club Premium Bernas  zastrzega sobie prawo udzielania Klientom rabatow w stosunku do
aktualnie obowiazujacych: Opłaty Wpisowej lub Opłat Członkowskich; 

3.  Rabat bedzie udzielany w formie kodu rabatowego generowanego przez system 
komputerowy; 

 Kod rabatowy, o ktorym mowa powyzej moze być udzielany Klientowi przez 
pracownika Clubu Premium Bernas lub przez osobe wspołpracujaca z Clubem 
Premium Bernas na innej zasadzie, w tym m.in. przez trenerow personalnych 

  Klient otrzymuje kod rabatowy od osoby, o ktorej mowa powyzej w formie 
elektronicznej (np. e-mail) lub papierowej; 

 Kod rabatowy udzielony Klientowi nie podlega sprzedazy; 

4. Club Premium Bernas zastrzega, iz decyzja o ustanowieniu rabatu oraz kryteria udzielenia
rabatu zaleza od uznania Clubu Premium Bernas. 

§6

KARTY CZŁONKOWSKIE 
1. Kazdy Członek Klubu otrzymuje Karte Członkowska. 

2. Karta jest imienna. 

3. Członek Klubu, akceptujac niniejszy Regulamin, wyraza zgode na wykonanie jego 
fotografii przez pracownika Klubu i wprowadzenia jej do systemu Klubu. 

4. Członkowie Klubu sa zobowiazani do okazywania swych Kart Członkowskich za kazdym 
razem, kiedy wchodza do Klubu. 

5. Club Premium Bernas nie jest zobowiazany do zezwolenia Członkowi Klubu na wejscie do 
Klubu w przypadku nieokazania przez niego Karty Członkowskiej. 

6. Imienna Karta Członkowska moze posługiwać sie wyłacznie Członek Klubu. 

7. W przypadku, gdy Członek Klubu dokonuje zakupu Karnetu uprawniajacego do 
korzystania z usług Klubu przez dziecko do lat 16-tu, ktorego jest przedstawicielem 
ustawowym, Klub wystawi Karte Członkowska takze dla dziecka. Karta Członkowska dla 
dziecka w zadnym razie nie potwierdza zawarcia Umowy o Zakup Karnetu przez 
małoletniego. 
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8. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie, Club Premium 
Bernas moze zatrzymać Karte. 

9. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiazany do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klubu. Klub nie odpowiada za skutki 
nieuprawnionego uzycia zagubionej Karty Członkowskiej do chwili powiadomienia Klubu 
o utracie Karty. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana z nowym numerem 
rejestracyjnym, po uiszczeniu opłaty okreslonej w aktualnym cenniku. 

§7

WEJŚCIA JEDNORAZOWE 
1. Kazda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do 

uzyskania statusu Członka Klubu, moze zakupić jednorazowe wejscie do Klubu, uiszczajac 
Opłate Jednorazowa. 

2. Zakup wejscia jednorazowego nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu. 

3. Zakup wejscia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie 
wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejscia jednorazowego do 
momentu opuszczenia Klubu. 

4. Club Premium Bernas nie przetwarza danych osobowych osob, ktore zakupiły 
jednorazowe wejscie do Klubu bez zawarcia Umowy Członkowskiej.

5.  Osoba, ktora zakupiła wejscie jednorazowe, korzystajac z usług Klubu, ma takie same 
obowiazki jak Członek Klubu. 

§8

KORZYSTANIE Z KLUBU 
1. Członek Klubu przyjmuje do wiadomosci, ze przebieg zajeć oraz ogolny obraz wnetrza 

Klubu moga być utrwalane za pomoca urzadzeń rejestrujacych obraz i dzwiek, a 
nastepnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznosciowych
oraz, akceptujac niniejszy Regulamin, wyraza na to zgode. Członek Klubu ma prawo 
zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania obejmujacego jego wizerunek, co wyłacza 
uprawnienie Klubu do opublikowania takiego nagrania. Członek Klubu moze zazadać 
usuniecia juz opublikowanego nagrania obejmujacego jego wizerunek. W takiej sytuacji, 
Klub niezwłocznie po otrzymaniu zadania usuwa nagranie ze wszystkich stron 
internetowych, na ktorych opublikował nagranie. 

2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomosci, ze w budynkach Klubu zainstalowany jest 
system monitoringu. System monitoringu zarzadzany jest przez Club Premium Bernas. 
Zapisy monitoringu wykorzystywane sa wyłacznie w celach wewnetrznych Clubu 
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Premium Bernas (w tym ustalenia sposobu swiadczenia pracy przez pracownikow Clubu 
Premium Bernas, utrwalenia okolicznosci wypadku lub kradziezy). Zapisy systemu 
monitoringu przekazywane sa wyłacznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. 
Policji) na ich wyrazne i uzasadnione zadanie. Dostep do zapisow monitoringu w 
poszczegolnych salach/strefach Klubu posiada wyłacznie administrator systemu 
monitoringu oraz Manager Klubu. Zapisy monitoringu przechowywane sa przez okres od 
pieciu do dwudziestu jeden dni, po ktorego upływie sa nieodwracalnie usuwane. Członek

Klubu ma prawo zapoznać sie z zapisami monitoringu obejmujacymi jego wizerunek. W 
tym celu zgłasza odpowiednie zadanie do Managera Clubu Premium Bernas. 
Udostepnienie zapisu monitoringu nastepuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia 
zadania w sposob, ktory uniemozliwia identyfikacje innych osob, ktorych wizerunki 
utrwalone zostały przez system monitoringu. 

3. Prowadzacy zajecia trener ma prawo ograniczyć liczbe osob na zajeciach lub poprosić 
Członka Klubu o opuszczenie zajeć lub strefy/sali, na ktorej prowadzone sa zajecia 
grupowe w przypadku, gdy: 

 Członek Klubu nie jest uczestnikiem zajeć (zapisanym na liscie uczestnikow
zajeć), 

 Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera. 

4. Członek Klubu zobowiazany jest do korzystania z pomieszczeń, urzadzeń i sprzetu 
nalezacych do Klubu w sposob zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi 
materialna odpowiedzialnosć za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urzadzeń lub 
sprzetu nalezacych do Klubu; 

5. Członek Klubu zobowiazuje sie do stosowania sie do przepisow przeciwpozarowych oraz 
instrukcji uzytkowania poszczegolnych pomieszczeń, urzadzeń i sprzetu nalezacych do 
Klubu, a w szczegolnosci instrukcji przekazywanych przez instruktorow i pozostałej 
obsługi Klubu; 

6. Członek Klubu zobowiazuje sie do przestrzegania i zachowywania czystosci oraz 
stosowania sie do ogolnie przyjetych norm zachowania podczas korzystania z usług 
Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemozliwianie korzystania z Klubu innym 
członkom, a takze jakiekolwiek formy ublizania im lub grozenia, w tym uzywanie na 
ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słow powszechnie przyjetych za 
obelzywe. Niedopuszczalne jest takze zachowanie uwłaczajace godnosci innych członkow 
Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a takze bedace przejawem rasizmu lub
majace znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rase, religie lub płeć; 

7. Spozywanie alkoholu lub innych srodkow odurzajacych oraz palenie tytoniu na terenie 
Klubu jest zabronione. Osoby bedace w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu lub 
innych srodkow odurzajacych nie beda wpuszczane na teren Klubu. Club Premium Bernas
zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członkowi, ktory łamie powyzsze zasady, jak 
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rowniez do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzezeniem, ze nie 
beda dokonywane zadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa; 

8. Członek Klubu zobowiazany jest do noszenia na terenie klubu zamiennego, krytego 
obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia 
prysznicowe obuwia kapielowego na gumowej, antyposlizgowej podeszwie; 

9. Członek Klubu, ze wzgledow higienicznych zobowiazany jest do posiadania i uzywania 
osobistego recznika na terenie klubu oraz powinien być zaopatrzony w kłodke do szafki 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom; 

10. Członek Klubu przed rozpoczeciem treningu zobowiazany jest do przygotowania miejsca 
do ćwiczeń tak aby ćwiczenia mogły odbywać sie w sposob bezpieczny dla niego i 
otoczenia oraz sprawdzić czy nie ma innych przeszkod uniemozliwiajacych wykonywanie 
ćwiczeń. 

11. Członek Klubu ma obowiazek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Klubu
o kazdym wypadku, czy tez doznanych urazach, zarowno własnych, jak i innych Członkow 
Klubu. 

12. Club Premium Bernas umozliwia Członkom zapoznanie sie z podstawowymi zasadami 
bezpiecznego uzytkowania maszyn znajdujacych sie w Klubie poprzez prowadzenie 
nieodpłatnych Zajeć Wprowadzajacych; 

13. Club Premium Bernas oraz instruktorzy nie ponosza odpowiedzialnosci za wypadki oraz 
kontuzje powstałe na ternie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu 
przez Członkow Klubu; 

14. Członek Klubu jest zobowiazany do pozostawienia rzeczy w szafkach do tego 
przeznaczonych. Szafki nalezy zabezpieczyć kłodke uniemozliwiajaca jej otwarcie. Club 
Premium Bernas nie bierze odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione na terenie klubu, 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

15. Szafki w Klubie sa oprozniane i oczyszczane codziennie pomiedzy godzina 23:00-4:00 w 
czasie generalnego sprzatania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach beda deponowane
na terenie Klubu i moga zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia 
zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje sie je za porzucone zgodnie z art. 180 
kodeksu cywilnego i zostana wyrzucone, zutylizowane badz przekazane na cele 
charytatywne; 

16. Zabrania sie pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczajacy czas 
jednostkowego treningu, w czasie ktorego szafki powinny być zamkniete. Klient po 
skończonym treningu opuszczajac Klub jest zobowiazany do zabrania ze soba rzeczy z 
szafek. 

17. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Manager Klubu ma prawo do 
arbitrazowego podejmowania decyzji dotyczacych funkcjonowania Klubu. 
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18. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urzadzeń treningowych Członek Klubu ma 
obowiazek odłozyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. 

19. .Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a takze 
prowadzenie sprzedazy w jakiejkolwiek formie. 

20. Zabrania sie uzywania, bez zgody Managera Klubu, jakichkolwiek urzadzeń rejestrujacych 
obraz i dzwiek. 

21. Uchylanie sie od obowiazkow opisanych powyzej przez Członka Klubu lub naruszanie 
zakazow obowiazujacych Członka Klubu upowaznia Club Premium Bernas do rozwiazania 
Umowy Członkowskiej lub Umowy o Zakup Karnetu na zasadach okreslonych w § 5 ust. 7 
Regulaminu. 

W Klubie obowiazuje bezwzgledny zakaz prowadzenia działalnosci gospodarczej lub innej formy 
działalnosci zarobkowej przez podmioty niezwiazane z Klubem bez pisemnej zgody Club 
Premium Bernas, w szczegolnosci prowadzenia treningow personalnych przez osoby 
niezatrudnione w Klubie. Zabrania sie rowniez prowadzenia na terenie Klubu, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Club Premium Bernas bezpłatnych treningow personalnych, a takze 

oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostepniania innych usług, badz towarow. 

§9

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTOW NA TERENIE KLUBU
1. Club Premium Bernas  nieodpłatnie udostepnia szafki na przechowywanie rzeczy 

codziennego uzytku, z ktorych Członek Klubu nie korzysta podczas zajeć. 

2. Dostep do szafki zabezpieczony jest kłodka lub kluczem (zamek wbudowany w 
konstrukcje szafki). 

3. Tam gdzie dostep do szafki zabezpieczony jest kluczem, Członek Klubu przy kazdym 
wejsciu do Klubu ma prawo otrzymać klucz do zamykanej szafki. 

4. Natomiast tam, gdzie dostep do szafki zabezpieczony jest kłodka, Członek Klubu przy 
kazdym wejsciu do Klubu ma prawo zabezpieczyć dostep do szafki własna kłodka lub 
kłodka najeta od Klubu. Członek Klubu moze kupić kłodke w Klubie. 

5. Członek Klubu ma obowiazek pozostawić rzeczy codziennego uzytku, z ktorych nie 
korzysta podczas zajeć, w szafce, upewniajac sie, czy szafka została prawidłowo 
zamknieta. Członek Klubu ma prawo pozostawiać w szafce odziez wierzchnia oraz inne 
podobne przedmioty codziennego uzytku, ktorych koniecznosć pozostawienia w szafce 
wynika ze specyfiki usług swiadczonych przez Klub. 
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6. Club Premium Bernas nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, 
ktore nie stanowia przedmiotow codziennego uzytku, jak rowniez dokumenty, telefony 
komorkowe, pieniadze i inne wartosciowe przedmioty. 

7. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafke przed wyjsciem z Klubu. Szafki niezwolnione do 
chwili zamkniecia Klubu w danym dniu moga być otwierane i oprozniane przez personel 
Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione. 

8. Członek Klubu powinien usunać kłodke zabezpieczajaca szafke przed wyjsciem z Klubu. 
Kłodki nieusuniete do chwili zamkniecia Klubu w danym dniu moga być przeciete przez 
personel Klubu, celem oproznienia zawartosci szafki. Klub nie odpowiada za zniszczenie 
kłodki nieusunietej przez Członka Klubu do chwili zamkniecia Klubu w danym dniu. 

9. Członek klubu ma obowiazek sprawować piecze nad wszelkimi swoimi rzeczami 
znajdujacymi sie poza zamknieta szafka. 

10. Klub nie odpowiada za zadne rzeczy nalezace do Członka Klubu znajdujace sie poza 
zamknieta szafka. Klub nie odpowiada za zadne rzeczy nalezace do Członka Klubu 
znajdujace sie w szafce, ktora nie została zamknieta przez Członka Klubu. 

11. W przypadku zgubienia klucza do szafki lub kłodki Członek Klubu zobowiazany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie recepcji Clubu Premium Bernas. W razie 
utraty przez Członka Klubu klucza do szafki lub kłodki ustaje odpowiedzialnosć Klubu za 
rzeczy pozostawione w szafce – od chwili utraty klucza do szafki lub kłodki. 

12. W razie nieodnalezienia klucza do szafki, Członek Klubu jest zobowiazany do pokrycia 
kosztow wymiany zamka na podstawie przedłozonej faktury lub rachunku. 

13. W razie nieodnalezienia klucza do kłodki najetej od Klubu, Członek Klubu jest 
zobowiazany do pokrycia kosztow zakupu nowej kłodki na podstawie przedłozonej 
faktury lub rachunku. 

§10

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

1. Członkami Klubu, za pisemna zgoda rodzicow lub opiekunow moga być małoletni, ktorzy 
ukończyli 16. rok zycia. 

2. Zgode na korzystanie z usług i urzadzeń Klubu przez osobe małoletnia podpisuje 
przedstawiciel ustawowy, osobiscie w recepcji Klubu, dokumentujac wiek małoletniego. 
Zgoda obejmuje przyjecie pełnej odpowiedzialnosci za osobe małoletnia, jej uczestnictwo
w Klubie oraz jego nastepstwa. 

3. Klub nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki małoletnich bedace wynikiem 
niestosowania sie do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługe Klubu. 
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4. Rodzice/opiekunowie sa zobowiazani stale kontrolować sposob wykonywania ćwiczeń 
siłowych i aerobowych wykonywanych przez małoletnich, dbajac o ich bezpieczeństwo. 

5. Z zastrzezeniem ust. 6 ponizej, małoletni ponizej 16 roku zycia moga przebywać na 
terenie Klubu tylko pod opieka i na wyłaczna odpowiedzialnosć i ryzyko swoich 
rodzicow / opiekunow, bedacych Członkami Klubu. 

6. Klub zastrzega sobie mozliwosć wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych 
polegajacych w szczegolnosci na mozliwosci korzystania z niektorych usług / urzadzeń 
wyłacznie przez osoby pełnoletnie. 

7. Dzieci w wieku ponizej 14 roku zycia nie moga korzystać z usług i urzadzeń Klubu, 
jednakze Klub moze zapewnić im opieke na czas korzystania przez ich rodzicow/ 
opiekunow z usług Klubu. Zapewnienie opieki wymaga wczesniejszego powiadomienia 
personelu Klubu ze strony Członka Klubu. Zakres opieki ograniczony jest kazdorazowo 

jedynie do nadzoru nad Dzieckiem. W pozostałym zakresie (karmienie, toaleta itp.) 
opieke nad nim sprawuje Członek Klubu – zgodnie z regulaminem Mini Przedszkola. 

8. Osoby małoletnie bedace członkami Klubu jak i Dzieci korzystajace z niego pod opieka 
opiekunow zobowiazane sa do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu dotyczacych 
pełnoletnich Członkow Klubu. 

§12

DANE OSOBOWE
1. Administratorem Danych Osobowych Członkow Klubu jest BERNAS ENGINEERING 

Krzysztof Bernaś

2. Dane osobowe Członkow Klubu przetwarzane sa w celu zawierania umow oraz realizacji 
oferowanych przez Klub usług, a takze w celach marketingowych i badania opinii 
publicznej. 

3. Kazdy Członek Klubu ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich zmiany, 
uzupełnienia lub wykreslenia z bazy danych osobowych prowadzonej Club Premium 
Bernas .

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do rejestracji konta w 
wirtualnej platformie udostepnianej przez Klub pod adresem Club Premium Bernas, 
zawarcia Umowy Członkowskiej oraz zawarcia Umowy o Zakup Karnetu. 



Club Premium Bernas 
Ul. Pszczyńska 429 AB, 43-176 Gostyń
Tel: 517951450 / @: kontakt@bernasfitness.pl

§13

REKLAMACJE
1. Reklamacje, zwiazane z zawieraniem umow lub swiadczeniem usług przez Klub, Członek 

Klubu albo inna osoba korzystajaca z usług Klubu moze złozyć w formie pisemnej w 
recepcji Klubu, przesłać do Zarzadu Club Premium Bernas, ul. Pszczyńska 429AB, 43-176 
Gostyń lub złozyć w siedzibie Klubu mieszczacej sie pod wskazanym adresem 
korespondencyjnym. 

2. Zarzad Klubu rozpatrzy reklamacje nie pozniej niz w terminie 14 dni od ich otrzymania. 

3. W szczegolnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji moze ulec 
wydłuzeniu do 45 dni, o wydłuzonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z 
uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej. 

4. Odpowiedz na reklamacje udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny 
wskazany przez zgłaszajacego reklamacje lub za posrednictwem poczty elektronicznej. 

§14

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Club Premium Bernas ma prawo do czasowego nieswiadczenia usług i zamkniecia 

obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontow lub 
innych działań, ktore okaza sie niezbedne do prawidłowego funkcjonowania Klubu
i swiadczenia usług na najwyzszym poziomie. 

2. Przed przystapieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu
zobowiazany jest do zapoznania sie i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania 
Członka Klubu sprzecznego z zasadami wspołzycia społecznego lub dobrymi 
obyczajami, Club Premium Bernas ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa 
członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

4. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczacych funkcjonowania Klubu, skarg i 
zazaleń prosimy o kontakt pod adresem kontakt@bernasfitness.pl. Club Premium 
Bernas zobowiazuje sie do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w 
terminie nie dłuzszym niz 20 dni roboczych.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w zycie z dniem opublikowania.

6. Regulamin moze ulec zmianie. O tresci zmian regulaminu kazdy Członek Klubu 
zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Club Premium Bernas na 
stronie internetowej www.bernasfitness.pl wiadomosci o zmianie Regulaminu, 
zawierajacej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej 
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stronie, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zas Członkowie Klubu 
zostana dodatkowo powiadomieni przez Club Premium Bernas poprzez przesłanie
na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich, informacji zawierajacej 
zestawienie zmian Regulaminu. Członkowi Klubu w terminie 7 dni od momentu 
publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa. 

7. Zmiany Regulaminu, wynikajace ze zmian powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, nie wymagaja publikacji zmienionego regulaminu. 

8. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzacego zajecia i nie stanowi to 
zmiany Umowy Członkowskiej, Umowy o Zakup Karnetu oraz Regulaminu.

9. Członkowie Klubu zobowiazani sa ukończyć trening najpozniej 15 minut przed 
zamknieciem Klubu i opuscić Klub najpozniej w godzinie zamkniecia. 

10. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie mozliwosć 
nieudostepnienia pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom. 

11. Ceny za uzywanie specjalnego wyposazenia lub za swiadczone specjalne usługi 
nie wchodzace w zakres danego typu Karnetu sa okreslone w cenniku ustalonym 
przez Klub. 

12. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia w poczet Członkow Klubu lub 
wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny. 

13. Wazne informacje sa wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu 
lub publikowane na stronie internetowej klubu lub w portalu społecznosciowym.

14. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Członkowskiej, Umowie o Zakup 
Karnetu i Regulaminie stosuje sie przepisy prawa cywilnego. 
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