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

Umowa członkowska Club Premium Bernas Fitness 
 
 
Członek Klubu:                        Dane kontaktowe 

 
 
 
imię i nazwisko 

 
 
 
adres zamieszkania 

 
 
 
seria nr dowodu osobistego 

 
 
 
telefon 

 
 

Karnet 24 treningów EMS + karta członkowska

 
 
 
adres email 

1 Na podstawie niniejszej umowy Club Premium Bernas Fitness w Gostyń przy ul. Pszczyńskiej 429 A,
prowadzony przez BERNAS ENGINEERING KRZYSZTOF BERNAS  z siedzibą w Gostyń przy ul. Pszczyńskiej
429 A przyjmuje w/w osobę w poczet członków oraz zobowiązuje się wydać  Kartę Członkowską 
 

2 Członek Klubu ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Klub zgodnie z regulaminem klubu
stanowiącym integralną część niniejszej umowy 

 
3 Członek Klubu niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu klubu i zobowiązuje się do

jego przestrzegania. Regulamin dostępny na stronie klubu, recepcji oraz w strefie klubowicza.
 

4 Członek Klubu niniejszym oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie zdrowia
pozwalającym  mu  na  korzystanie  z  usług  świadczonych  przez  Club  Premium  Bernas  Fitness.
Jednocześnie  jest  świadom  zagrożenia  zdrowia  wywołanego  nadmiernymi  obciążeniami  podczas
ćwiczeń. 

 
5 Dane osobowe Członków Klubu będą przetwarzane i wykorzystywane przez Klub wyłącznie w celach

związanych z realizacją zawartych z Klubem umów. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie
Klubu, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej
bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich. 
 

6 Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas : 

(6 miesięcy ) licząc od dnia zakupu karnetu.

7 Tytułem  wynagrodzenia  za  świadczone  usługi  Klubowicz  zobowiązuje  się  do  zapłaty  aktualnie
obowiązującej  w dniu zawarcia niniejszej  umowy ceny,  zgodnie z  cennikiem Klubu, za następujące
usługi: Trening EMS

  
wartość karnetu: 150 PLN  za jeden trening EMS (łączna kwota 3600 PLN.  Pierwsza płatność w dniu
podpisania umowy każda kolejna płatność do 30 dni) 
wartość karty członkowskiej: jedno razowa kwota w wysokości 199 PLN 

płatność: gotówka/przelew 
 

8 Uwagi dodatkowe: 
 
 

Data i podpis przedstawiciela Clubu Premium Bernas Fitness                                                                                                  Data i podpis Klubowicza
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