
REGULAMIN KLUBU 

Niniejszy Regulamin Centrum szkoleń (dalej, jako "Club Premium Bernas") określają 

warunki i zasady korzystania z usług Centrum szkoleń 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 której mowa we wstępie powyżej) 

z którą Członek Centrum szkoleń  Clubu Premium Bernas zawiera Umowę. 

Członek Centrum szkoleń- osoba korzystająca z usług oferowanych przez obiekt, która 

spełniła warunki określone w punkcie 2 poniżej; 

Strefa Klienta- strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu 

korzystając ze strony www.bernasfitness.pl umożliwiająca rezerwację szkoleń, zmianę swoich 

danych osobowych, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz 

zakupionych usług; 

Zamrożenie Członkostwa- czynność dokonana przez Członka pozwalająca na utrzymanie 

członkostwa w mocy, wyznaczająca niższy poziom opłaty członkowskiej, jednak 

uniemożliwiająca wstęp do obiektu; 



 Opłata członkowska- opłata za korzystanie z usług oferowanych przez Centrum szkoleń; 

Opłata wpisowa- opłata, która może zostać naliczona w związku z przystąpieniem do klubu 

przez nowego członka; 

Opłata za zamrożenie członkostwa- kolejna opłata przypadająca po dacie zamrożenia 

członkostwa o obniżonej wartości z uwagi na zablokowanie możliwości wstępu do Centrum 

szkoleń, niemniej jednak pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy; 

Dzień płatności- za dzień płatności uznaje się dzień: 

• przystąpienia członka do klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia

członkostwa w przypadku jego opóźnienia, lub

• dzień odmrożenia członkostwa w przypadku jego wcześniejszego zamrożenia;

STREFA SIŁOWA 

Pakiet szkoleń 12  miesięczny - karnet uprawniający klienta do korzystania z Centrum 

szkoleń przez okres 12 miesięcy. 

Pakiet szkoleń 6 miesięczny - karnet uprawniający klienta do korzystania z Centrum szkoleń 

przez okres 6 miesięcy.

Pakiet szkoleń 3 miesięczny- karnet uprawniający klienta do korzystania z Centrum szkoleń 

przez okres 3 miesięcy.   

Wejściówka - uprawnia do jednorazowego skorzystania z obiektu. 

STREFA TRENINGU FUNKCJONALNEGO/PERSONALNEGO 

Pakiet 10 szkoleń- karnet uprawniający klienta do korzystania z Centrum szkoleń w ilości 10 

wejść 

Pakiet 20 szkoleń- karnet uprawniający klienta do korzystania z Centrum szkoleń w ilości 20 

wejść 

Pakiet 30 szkoleń- karnet uprawniający klienta do korzystania z Centrum szkoleń w ilości 30 

wejść 



Wejściówka- uprawnia do jednorazowego skorzystania z obiektu. 

STREFA SZKOLEŃ GRUPOWYCH: 

Wejściówka- uprawnia do jednorazowego skorzystania z obiektu.  

STREFA EMS: 

Pakiet szkoleń 3 miesięczny- uprawnia do korzystania z 12 szkoleń EMS 

Pakiet 6 miesięczny- uprawnia do korzystania z 24 szkoleń EMS 

Pakiet 12 miesięczny- uprawnia do korzystania z 48 szkoleń EMS 

Wejściówka- uprawnia do skorzystania z jednego szkolenia EMS 

SQUASH: 

Pakiet szkoleń-10 wejść 

Pakiet szkoleń- 15 wejść 

Pakiet szkoleń- 30 wejść 

Wejściówka po godzinie 15:00- uprawnia do skorzystania z kortów po godzinie 15:00 

Wejściówka do godziny 15:00- uprawnia do skorzystania z kortów do godziny 15:00 



 

DIETETYKA: 

Pakiet szkoleń- tygodniowy- uprawnia do wykorzystania 3 wejść 

Pakiet szkoleń dwutygodniowy- uprawnia do wykorzystania 6 wejść  

Jednorazowe szkolenie- uprawnia do wybranego szkolenia (jednorazowo)  

 

 

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 Centrum szkolenia 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. 

 

Centrum szkoleń (Club Premium Bernas) zastrzega sobie prawo do zweryfikowania 

tożsamości członka przed wejściem do klubu za pomocą weryfikacji dowodu tożsamości ze 

zdjęciem. 
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CZŁONKOSTWO 

1. Status Członka Centrum szkoleń;(Clubu Bernas Fitness oraz prawo do korzystania z 

usług oferowanych przez obiekt uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków: 

2. a)  rejestracja on-line w strefie klienta na stronie bernasfitness.pl lub osobiście na 

recepcji obiektu ; 

3. c)  uiszczenie opłaty członkowskiej oraz opłaty wpisowej; 

4. d)  wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody z 

regulaminami obowiązującymi w obiekcie, 

5. e)  wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych na zakup członkostwa i 

korzystanie z usług oferowanych przez Centrum szkoleń przez osoby małoletnie 

powyżej 16 roku życia 

6. f) brak przeciwskazań lekarskich, jeżeli takie występują osoba może zostać członkiem 

klubu na własna odpowiedzialność 

Centrum szkoleń; Club Premium Bernas zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka 

obiektu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania 

nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz 

kontaktowych. W powyższej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu 

niewykorzystanych środków 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 Centrum szkoleń;  Clubu Premium Bernas. 

 

Dla członków przystępujących do klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z 

dniem otwarcia obiektu. Nie ma możliwości przesunięcia startu członkostwa. 

 Dla członków przystępujących do klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w 

dniu wniesienia opłaty lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu przy czym 

maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące.  



Centrum szkoleń; Club Premium Bernas zastrzega, iż przesunięcie startu niektórych 

Karnetów Krótkookresowych będzie niemożliwe. Szczegółowe informacje będą podane na 

stronie www.bernasfitness.pl 

   

Wypowiedzenie Umowy Członkowskiej dla swej skuteczności wymaga zachowania formy 

pisemnej (powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem Członka Klubu). 

Członek Klubu jest obowiązany powiadomić Centrum szkoleń; Club Premium Bernas o 

zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania za skutecznie 

doręczonych pism wysłanych na dotychczas wskazany adres Członka Klubu. Niepodjęcie 

pisma w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki w urzędzie 

pocztowym (awizo) skutkuje przyjęciem, iż przesyłka została skutecznie doręczona wraz z 

upływem 14 dnia wyznaczonego na odbiór przesyłki. Pisma mogą być także doręczane 

Członkowi Klubu osobiście, gdy przebywa on na terenie obiektu. 

W ramach opłaty członkowskiej członek klubu jest uprawniony do korzystania z wybranych 

szkoleń (fitness) wskazanych w grafiku zajęć bez ograniczeń, z zastrzeżeniem: 

• Na szkolenia (fitness) obowiązuje rezerwacja, której należy dokonywać poprzez strefę 

klienta lub w recepcji obiektu. Zapisy na szkolenia fitness uruchamiane są na 48 

godzin przed czasem rozpoczęcia się szkolenia. 

Centrum szkoleń; Club Premium Bernas zastrzega sobie prawo weryfikowania obecności na 

szkoleniu. W przypadku nieobecności na wcześniej zarezerwowanym, i nieodwołanym 

szkoleniu, obiekt ma prawo do blokady możliwości zapisów na kolejne przez okres  7 dni, 

następujących po odbytym szkoleniu, na których została odnotowana nieobecność. 

Zarówno zapisy na szkolenie fitness, jak i odwoływanie rezerwacji są obowiązkowe i 

odbywają się za pomocą strefy klienta. Dostęp do strefy klienta możliwy jest poprzez 

logowanie na stronie www.bernasfitness.pl.  Odwołanie szkolenia możliwe jest najpóźniej na 

trzy godziny przed zaplanowanym wydarzeniem.  
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UMOWA O ZAKUP KARNETU  

  

1. Zakupu Karnetu może dokonać tylko Członek Centrum szkoleń. 

2. Aktualna oferta pakietów szkoleń przedstawiona jest w cenniku usług Centrum 

szkoleń. 

3. Centrum szkoleń; Club Premium Bernas  zastrzega sobie możliwość zmiany cennika 

usług obiektu. Zmiana taka nie dotyczy usług w ramach Umów o Zakup Karnetów już 

zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy Członkowskiej, Umowy o 

Zakup Karnetu jak i Regulaminu. 

1. Karnet obowiązuje od dnia zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej lub pierwszej 

raty Opłaty Abonamentowej. / lub od dnia wskazanego przez Członka Klubu. 

2. W przypadku Karnetów dwunastomiesięcznych, Członek Klubu może dokonać 

zapłaty jednorazowo całej Opłaty Abonamentowej lub zobowiązać się do dokonania 

zapłaty Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach określonych w Umowie o 

Zakup Karnetu. Zapłata Opłaty Abonamentowej w ratach dopuszczalna jest tylko 

wówczas, gdy aktualna oferta Klubu przewiduje taką możliwość. 

3. W przypadku Karnetów dwunastomiesięcznych, jeśli Członek Klubu dokonał zakupu 

Karnetu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego: 

co do zasady - okres umowy liczony jest od początku kolejnego miesiąca 

kalendarzowego, zaś za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu Karnet, Członek 

Klubu uiszcza ratę Opłaty Abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do liczby dni 

pozostałych do końca tego miesiąca, 

4. Jeśli Umowa o Zakup Karnetu, przewidująca zapłatę Opłaty Abonamentowej w 

miesięcznych ratach, nie stanowi inaczej, Członek Klubu zobowiązany jest do 

uiszczania każdej raty do czternastego dnia każdego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że 

pierwsza rata Opłaty Abonamentowej musi zostać zapłacona w dniu zawarcia Umowy 

o Zakup Karnetu. 

5. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od 

zapłaty Opłaty Abonamentowej lub poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej 

6. W razie niedokonywania przez Członka Klubu terminowych spłat Opłaty 

Abonamentowej lub poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej, Klub może 



przekazać należność do windykacji przedsiębiorcy specjalizującemu się w tym 

zakresie, jak również naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Centrum szkoleń; Club Premium Bernas jest uprawniony do odmowy wpuszczenia 

Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z zapłatą Opłaty 

Abonamentowej za co najmniej 1 miesiąc albo zalega on z zapłatą co najmniej 1 raty 

Opłaty Abonamentowej lub podał takie dane, które uniemożliwiły dla Centrum 

szkolenia ustanowienie polecenia zapłaty lub pobierania opłaty (w zależności od 

wybranego sposobu zapłaty). 

8. Opłaty Abonamentowe mogą być zapłacone w następujący sposób: 

za pomocą karty kredytowej, po podpisaniu przez Członka Klubu zlecenia 

automatycznego obciążania wskazanej karty kwotami należnymi z tytułu zakupu 

Karnetu; 

b. poprzez uiszczenie opłaty gotówką lub kartą kredytową albo płatniczą w recepcji 

obiektu, 

9. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci opłat za monity 

dotyczące płatności oraz opłat za wezwania do zapłaty.  

 

10. Centrum szkoleń; Club Premium Bernas może skierować do Członka Klubu monit 

dotyczący płatności po przekroczeniu terminu zapłaty Opłaty Abonamentowej lub 

którejkolwiek raty Opłaty Abonamentowej o siedem dni. 

11. Centrum szkoleń; Club Premium Bernas może kierować do Członka Klubu monity 

dotyczące płatności oddzielnie dla każdej raty Opłaty Abonamentowej lub każdej 

Opłaty Abonamentowej. Opłata wynosi 25,00 zł za każdorazowy monit. 

12. Jeśli Członek Klubu zalega z zapłatą co najmniej dwóch Opłat Abonamentowych lub 

dwóch rat Opłat Abonamentowych, Centrum szkoleń; Club Premium Bernas może 

skierować do niego, niezależnie od monitu, pisemne wezwanie do zapłaty. Opłata 

wynosi 25,00 zł za każdorazowe wezwanie do zapłaty. 

13. Opłaty dodatkowe płatne są w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do 

ich zapłaty. 
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ZAWIESZENIE KARNETU 

(dotyczy Pakietów szkoleń 12-miesięcznych) 

1. Członek Klubu, który zakupił pakiet szkoleń 12 dwunastomiesięczny ma prawo do 

zawieszenia jego trwania. 

2. Zawieszenie trwania Karnetu następuje na okres: 

• Przy umowie 12 miesięcznej ( opłaty za karnet w systemie ratalnym)– maksymalnie 

na 7 dni 

• Przy umowie 12 miesięcznej ( opłaty za karnet za cały rok z góry) – maksymalnie na 4 

tyg 

1. W celu zawieszenie trwania Karnetu Członek Klubu składa do Klubu pisemne 

oświadczenie (opatrzone podpisem Członka Klubu), w którym wskazuje, w jakim 

okresie ma nastąpić zawieszenie trwania Karnetu. 

2. W celu zawieszenia trwania Karnetu na okres siedmiu kolejnych dni Członek Klubu 

składa do Klubu pisemne oświadczenie, w którym wskazuje, w jakim dniu ma się 

rozpocząć siedmiodniowy okres zawieszenia Karnetu (przy czym dzień ten musi 

przypadać w miesiącu kalendarzowym złożenia oświadczenia lub w kolejnym 

miesiącu kalendarzowym). Siedmiodniowy okres zawieszenia Karnetu musi zamykać 

się w jednym miesiącu kalendarzowym. W razie zawiesza karnetu na okres siedmiu 

dni zawsze udzielany jest rabat w wysokości 75 % Opłaty Abonamentowej 

przypadającej za okres zawieszenia Karnetu oraz Karnet ulega przedłużeniu o czas 

zawieszenia Karnetu. 

3. Możliwości zawieszenia Karnetu w powyższych trybach łączą się, z tym 

zastrzeżeniem, że w okresie trwania Karnetu można go zawiesić na okres:  

 

1. jednego pełnego miesiąca (100 % rabatu) oraz jednego pełnego miesiąca (50 % 

rabatu) albo 

2. maksymalnie dwukrotnie na piętnaście kolejnych dni (50 % rabatu) albo 

3. jednego pełnego miesiąca (50 % rabatu) oraz maksymalnie dwukrotnie na 

piętnaście kolejnych dni (50 % rabatu). 



4. Niezależnie od powyższego, w szczególnych przypadkach Członek Klubu, który 

zakupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo w okresie trwania Karnetu do 

wnioskowania o jego zawieszenie na okres do trzech pełnych miesięcy 

kalendarzowych. W celu zawieszenia Karnetu w tym trybie Członek Klubu składa do 

Klubu pisemny wniosek, w którym wskazuje, na jaki okres ma nastąpić zawieszenie 

Karnetu. Wraz ze złożeniem wniosku Członek Klubu okazuje dowód osobisty lub 

paszport oraz dokumenty potwierdzające szczególną sytuację (np. chorobę – 

zaświadczenie lekarskie, zmianę miejsca zamieszkania - umowa najmu nowego lokalu 

mieszkalnego, utrata pracy – zaświadczenie o utracie pracy). Wniosek zostanie 

rozpatrzony indywidualnie w terminie czternastu dni od daty jego wpływu do Klubu. 

Klub ma prawo odmówić zawieszenia Karnetu w tym trybie. 
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PŁATNOŚCI  

1. Centrum szkoleń; Club Premium Bernas stosuje system płatności zarówno 

bezgotówkowy przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, 

MasterCard Electronic, Maestro) jak również korzystając z opcji przelewy24 w 

zależności od zdefiniowanej opcji płatności oraz możliwość płatności gotówką 

bezpośrednio w klubie; 

2. Miesięczne opłaty członkowskie wnoszone są za pomocą jednej z dwóch metod 

płatności: 

• użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego 

Club Premium Bernas do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną 

należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie 

rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania 

Członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu lub 

• za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego Centrum szkoleń do obciążenia 

rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty 

członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie 

rozliczeniowym pozostawania Członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o 



tym fakcie Członka Klubu.  

 

 

1. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, obiekt  

kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia Konta Członka. W przypadku bezskutecznych 

prób obciążenia Centrum szkoleń ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości 

korzystania z Klubu lub całkowitego anulowania członkostwa zgodnie z punktem 5 

niniejszego Regulaminu; 

2. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, 

dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, 

przypadającym po dacie płatności; 

3. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie 

realizacji płatności przez polecenie zapłaty czy płatność kartą na jego rachunku 

znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia rachunku; 

4. Klient zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty jednakowy podpis 

lub podpisy (w przypadku współwłaściciela konta posiadacza rachunku) zgodne ze 

wzorami złożonymi w banku; 

5. Klient zobowiązany jest poinformować obiekt  oraz ustalić inny sposób realizacji 

płatności w przypadku, gdy: 

• Klient odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie 

rachunku, 

• Środki na rachunku bankowym Klienta nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty 

transakcji polecenia zapłaty, 

• Rachunek Klienta został zamknięty, 

• Klient złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia 

zapłaty, 

• Klient zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne do 

realizacji przez Centrum szkolenia polecenia zapłaty, 

• Centrum szkoleń z uwagi na nieudane próby obciążenia konta Klienta anulował 

wybraną metodę płatności. 

 



1. Centrum szkoleń zastrzega sobie prawo do anulowania wybranej przez Klienta 

metody płatności, w przypadku nieudanych prób obciążenia konta; 

2. Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z kosztami ponoszonymi przez Klienta 

wobec jego banku, które to koszty nie są zwracane przez Centrum szkoleń; 

3. Centrum szkoleń zastrzega sobie prawo do ewentualnego pobierania opłat z tytułu 

niezrealizowanych poleceń zapłaty; 

4. Klient jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia zapłaty do weryfikacji czy 

rachunek bankowy Klienta prowadzony jest przez bank, który obsługuje polecenie 

zapłaty; 

5. Klient zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia 

zapłaty w celu uniknięcia ewentualnych opłat pobieranych przez bank Klienta z tytułu 

ustanowienia polecenia zapłaty;  

 

6. Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana jest od następnej przypadającej płatności 

z uwzględnieniem poniższego: 

• jeżeli Klient zamrozi członkostwo do godziny 23:59 ostatniego dnia jego 

obowiązywania opłata za zamrożenie członkostwa zostanie naliczona od kolejnego 

okresu rozliczeniowego, 

• zamrożenie członkostwa po godzinie 23:59 ostatniego dnia jego obowiązywania jest 

równoznaczne z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, za który będzie 

wymagana pełna opłata członkowska, a opłata za zamrożenie członkostwa zostanie 

naliczona dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po nim. 

1. Centrum szkoleń zastrzega sobie prawo udzielania Klientom rabatów w stosunku do 

aktualnie obowiązujących: Opłaty Wpisowej lub Opłat Członkowskich; 

2. Rabat będzie udzielany w formie kodu rabatowego generowanego przez system 

komputerowy; 

• Kod rabatowy, o którym mowa powyżej może być udzielany Klientowi przez 

pracownika Centrum szkoleń lub przez osobę współpracującą z Centrum szkoleń na 

innej zasadzie, w tym m.in. przez trenerów personalnych 



• Klient otrzymuje kod rabatowy od osoby, o której mowa powyżej w formie 

elektronicznej (np. e-mail) lub papierowej; 

• Kod rabatowy udzielony Klientowi nie podlega sprzedaży; 

1. Centrum szkoleń zastrzega, iż decyzja o ustanowieniu rabatu oraz kryteria udzielenia 

rabatu zależą od uznania Centrum szkolenia.  

 

• 5 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

  

1. Umowa o Zakup Karnetu na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez Członka 

Klubu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga 

zachowania formy pisemnej (powinno być opatrzone podpisem Członka Klubu). Wzór 

wypowiedzenia dostępny jest w Klubie oraz na stronie Centrum szkoleń; Clubu 

Premium Bernas. 

2. Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo do rozwiązania 

Umowy o Zakup Karnetu ze skutkiem natychmiastowym z powodu:  

 

• nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z 

usług Klubu - dla skutecznego rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu wymagane jest 

załączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie 

choroby i niemożność uczestniczenia w zajęciach Klubu, 

• zmiany miejscowości, w której Członek Klubu zamieszkuje na miejscowość, w której 

nie jest prowadzony Klub - po okazaniu umowy najmu nowego lokalu mieszkalnego, 

• innej ważnej przyczyny, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Managera 

Klubu, 

• rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie 

usunięte pomimo pisemnego wezwania ze strony Członka Klubu i wyznaczenia 

Klubowi w tym celu co najmniej siedmiodniowego terminu na usunięcie naruszenia, 



1. Poza przypadkami opisanymi w § 5 ust. 2,Członek Klubu, który zakupił Karnet 

dwunastomiesięczny ma prawo rozwiązać Umowę o Zakup Karnetu oraz jednocześnie 

Umowę Członkowską ze skutkiem natychmiastowym po upływie co najmniej trzech 

miesięcy trwania Umowy o Zakup Karnetu za jednoczesną zapłatą Opłaty 

Manipulacyjnej w wysokości 25 % pozostałej do zapłaty Opłaty Abonamentowej. 

Opłata Manipulacyjna stanowi zryczałtowaną wysokość ulgi udzielonej Członkowi 

Klubu w związku z zawarciem Umowy o Zakup Karnetu na okres dwunastu miesięcy 

a tym samym przyjęciem na siebie obowiązku utrzymywania członkostwa w Klubie 

co najmniej przez okres dwunastu miesięcy (§ 3 ust. 5 Regulaminu). Zapłata Opłaty 

Manipulacyjnej nie zwalnia Członka Klubu od obowiązku zapłaty rat Opłaty 

Abonamentowej za wykorzystany okres trwania Karnetu. 

Przykład: przy rezygnacji po trzech miesiącach z karnetu Activ 12 m-cy pozostała kwota 

należności to 1251 zł* (*wg stanu na dzień 02.10.2017r), koszt rezygnacji – czyli Opłata 

Manipulacyjna - to 25% tej kwoty równa 312,75 zł. 

1. W każdym przypadku oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Zakup Karnetu wymaga 

dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej (powinno być opatrzone 

własnoręcznym podpisem Członka Klubu). 

2. Club Premium bernas ma prawo wypowiedzieć w formie pisemnej każdą Umowę o 

Zakup Karnetu za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

kolejnego miesiąca kalendarzowego wyłącznie z uzasadnionych przyczyn 

organizacyjnych. 

3. Club Premium Bernas ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę o Zakup 

Karnetu ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku, gdy Członek Klubu narusza postanowienia Umowy Członkowskiej, 

Umowy o Zakup Karnetu lub Regulaminu, w szczególności:  

 

 

 

 



• zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na 

niedopuszczalny, 

• nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Centrum szkolenia, 

odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, 

• zalega z zapłatą Opłaty Abonamentowej lub raty Opłaty Abonamentowej przez okres 

dłuższy niż trzydzieści dni. 

1. Centrum szkoleń rozwiązując Umowę o Zakup Karnetu w powyższym trybie może 

równocześnie rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę Członkowską. 

  

• 6 

KARTY CZŁONKOWSKIE  

1. Każdy Członek Centrum szkolenia otrzymuje Kartę Członkowską. 

2. Karta jest imienna. 

3. Członek Klubu, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wykonanie jego 

fotografii przez pracownika Klubu i wprowadzenia jej do systemu Klubu. 

4. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych Kart Członkowskich za 

każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. 

5. Centrum szkoleń nie jest zobowiązane do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do 

Klubu w przypadku nieokazania przez niego Karty Członkowskiej. 

6. Imienną Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu. 

7. W przypadku, gdy Członek Klubu dokonuje zakupu Karnetu uprawniającego do 

korzystania z usług Klubu przez dziecko do lat 16-tu, którego jest przedstawicielem 

ustawowym, Klub wystawi Kartę Członkowską także dla dziecka. Karta Członkowska 

dla dziecka w żadnym razie nie potwierdza zawarcia Umowy o Zakup Karnetu przez 

małoletniego. 

8. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie, Centrum 

szkoleń może zatrzymać Kartę. 

9. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klubu. Klub nie odpowiada za skutki 

nieuprawnionego użycia zagubionej Karty Członkowskiej do chwili powiadomienia 



Klubu o utracie Karty. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana z nowym numerem 

rejestracyjnym, po uiszczeniu opłaty określonej w aktualnym cenniku. 

  

 

  

• 7 

WEJŚCIA JEDNORAZOWE  

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do 

uzyskania statusu Członka Klubu, może zakupić jednorazowe wejście do Klubu, 

uiszczając Opłatę Jednorazową. 

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

3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie 

wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do 

momentu opuszczenia Klubu. 

4. Centrum szkoleń nie przetwarza danych osobowych osób, które zakupiły jednorazowe 

wejście do Klubu bez zawarcia Umowy Członkowskiej. 

5. Osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, korzystając z usług Klubu, ma takie same 

obowiązki jak Członek Klubu. 

  

• 8 

KORZYSTANIE Z KLUBU  

1. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz 

wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach 

społecznościowych oraz, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża na to zgodę. 

Członek Klubu ma prawo zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania 

obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Klubu do opublikowania 



takiego nagrania. Członek Klubu może zażądać usunięcia już opublikowanego 

nagrania obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji, Klub niezwłocznie po 

otrzymaniu żądania usuwa nagranie ze wszystkich stron internetowych, na których 

opublikował nagranie. 

2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Klubu zainstalowany jest 

system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Centrum szkoleń 

Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Centrum 

szkolenia (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników obiektu, 

utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu 

przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich 

wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych 

salach/strefach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz 

Manager Klubu. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres od pięciu do 

dwudziestu jeden dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Członek  

 

Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek. 

W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie do Managera obiektu. Udostępnienie zapisu 

monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób, 

który uniemożliwia identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały 

przez system monitoringu. 

3. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić 

Członka Klubu o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia 

grupowe w przypadku, gdy: 

• Członek Klubu nie jest uczestnikiem zajęć (zapisanym na liście uczestników zajęć), 

• Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera. 

1. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu 

należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi 

materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń 

lub sprzętu należących do Klubu; 

2. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych 

oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu 



należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez 

instruktorów i pozostałej obsługi Klubu; 

3. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz 

stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług 

Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu 

innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym 

używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów 

powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie 

uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i 

obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania 

lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć; 

4. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie 

Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu. Centrum szkoleń 

zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członkowi, który łamie powyższe 

zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z 

zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany 

czas członkostwa; 

5. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie klubu zamiennego, krytego 

obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz 

pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej 

podeszwie; 

6. Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do posiadania i 

używania osobistego ręcznika na terenie klubu oraz powinien być zaopatrzony w 

kłódkę do szafki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie 

rzeczom; 

7. Członek Klubu przed rozpoczęciem treningu zobowiązany jest do przygotowania 

miejsca do ćwiczeń tak aby ćwiczenia mogły odbywać się w sposób bezpieczny dla 

niego i otoczenia oraz sprawdzić czy nie ma innych przeszkód uniemożliwiających 

wykonywanie ćwiczeń. 

8. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu 

Klubu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i 

innych Członków Klubu. 



9. Centrum szkoleń umożliwia Członkom zapoznanie się z podstawowymi zasadami 

bezpiecznego użytkowania maszyn znajdujących się w Klubie poprzez prowadzenie 

nieodpłatnych Zajęć Wprowadzających; 

10. Centrum szkoleń oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz 

kontuzje powstałe na ternie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego 

Regulaminu przez Członków Klubu; 

11. Członek Klubu jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szafkach do tego 

przeznaczonych. Szafki należy zabezpieczyć poprzez jej zamknięcie uniemożliwiającą 

jej otwarcie. Obiekt  nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

12. Szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie pomiędzy godziną 23:00-

4:00 w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą 

deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od 

dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 

180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele 

charytatywne; 

13. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas 

jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po 

skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z 

szafek. 

14. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Manager Klubu ma prawo 

do arbitrażowego podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Klubu. 

15. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma 

obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. 

16. .Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także 

prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie. 

17. Zabrania się używania, bez zgody Managera Klubu, jakichkolwiek urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

18. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Członka Klubu lub 

naruszanie zakazów obowiązujących Członka Klubu upoważnia Centrum szkolenia do 

rozwiązania Umowy Członkowskiej lub Umowy o Zakup Karnetu na zasadach 

określonych w § 5 ust. 7 Regulaminu.  

 

 



W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej 

formy działalności zarobkowej przez podmioty niezwiązane z Klubem bez pisemnej zgody 

Centrum szkolenia, w szczególności prowadzenia treningów personalnych przez osoby 

niezatrudnione w Klubie. Zabrania się również prowadzenia na terenie Klubu, bez uprzedniej 

pisemnej zgody obiektu bezpłatnych treningów personalnych, a także 

oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania innych usług, bądź towarów. 

  

 

• 9 

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE KLUBU 

1. Centrum szkolenia  nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy 

codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas korzystania z 

obiektu. 

2. Dostęp do szafki zabezpieczony jest  kluczem oraz zamkiem (zamek wbudowany w 

konstrukcję szafki). 

3. Tam gdzie dostęp do szafki zabezpieczony jest kluczem, Członek Klubu przy każdym 

wejściu do Klubu ma prawo otrzymać kartę do zamykanej szafki. 

4. Członek Klubu ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie 

korzysta podczas wizyty w obiekcie, w szafce, upewniając się, czy szafka została 

prawidłowo zamknięta. Członek Klubu ma prawo pozostawiać w szafce odzież 

wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność 

pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Klub. 

5. Centrum szkolenia nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, 

które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, 

telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty. 

6. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Szafki 

niezwolnione do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i 

opróżniane przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam 

pozostawione. 



7. Członek Klubu powinien zwrócić  kartę zabezpieczającą szafkę przed wyjściem z 

Klubu.  

8. Członek klubu ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami 

znajdującymi się poza zamkniętą szafką.  

9. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się poza 

zamkniętą szafką. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu 

znajdujące się w szafce, która nie została zamknięta przez Członka Klubu. 

10. W przypadku zgubienia karty do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie recepcji obiektu. W razie utraty przez 

Członka Klubu karty do szafki ustaje odpowiedzialność Klubu za rzeczy 

pozostawione w szafce – od chwili utraty karty do szafki. 

11. W razie nieodnalezienia karty do szafki, Członek Klubu jest zobowiązany do pokrycia 

kosztów wymiany zamka na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku. 

12. W razie nieodnalezienia karty do szafki najętej od Klubu, Członek Klubu jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nowej karty na podstawie przedłożonej 

faktury lub rachunku. 
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ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE 

  

1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów mogą być małoletni, 

którzy ukończyli 16. rok życia. 

2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez osobę małoletnią podpisuje 

przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek 

małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę 

małoletnią, jej uczestnictwo w Klubie oraz jego następstwa. 

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem 

niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę 

Klubu. 

4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani stale kontrolować sposób wykonywania 

ćwiczeń siłowych i aerobowych wykonywanych przez małoletnich, dbając o ich 

bezpieczeństwo. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, małoletni poniżej 16 roku życia mogą przebywać na 

terenie Klubu tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko swoich 

rodziców / opiekunów, będących Członkami Klubu. 

6. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych 

polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług / 

urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 

7. Dzieci w wieku poniżej 14 roku życia nie mogą korzystać z usług i urządzeń Klubu, 

jednakże Klub może zapewnić im opiekę na czas korzystania przez ich rodziców/ 

opiekunów z usług Klubu. Zapewnienie opieki wymaga wcześniejszego 

powiadomienia personelu Klubu ze strony Członka Klubu. Zakres opieki ograniczony 

jest każdorazowo  

 

 

jedynie do nadzoru nad Dzieckiem. W pozostałym zakresie (karmienie, toaleta itp.) 

opiekę nad nim sprawuje Członek Klubu – zgodnie z regulaminem Mini Przedszkola. 



8. Osoby małoletnie będące członkami Klubu jak i Dzieci korzystające z niego pod 

opieką opiekunów zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu 

dotyczących pełnoletnich Członków Klubu. 
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SZKOLENIA FITNESS  

  

1. Szkolenia fitness prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Centrum szkoleń; Club 

Premium Bernas ma prawo do rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia 

szkolenia danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu (w 

dowolnej formie). 

2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy 

dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu powinien oczekiwać na 

zwolnienie miejsca. 

3. W przypadku szkoleniac z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do 

przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji szkolenia. 

Rozgrzewka jest częścią wprowadzającą warsztatów. Każdy Członek Klubu 

korzystający z jednostki treningowej z udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego 

kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie szkolenia wymaga powiadomienia instruktora. 

1. Klub zabrania korzystania Członkom Klubu z treningów personalnych 

wykonywanych odpłatnie, bądź nieodpłatnie z trenerami niezatrudnionymi w Clubie 

Premium Bernas. 
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DANE OSOBOWE 

1. Administratorem Danych Osobowych Członków Klubu jest BERNAS 

ENGINEERING Krzysztof Bernaś 

1. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są w celu zawierania umów oraz 

realizacji oferowanych przez Klub usług, a także w celach marketingowych i badania 

opinii 

1. Każdy Członek Klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, 

uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej Club Premium 

Bernas . 

 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w 

wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub pod adresem Centrum szkoleń; Club 

Premium Bernas, zawarcia Umowy Członkowskiej oraz zawarcia Umowy o Zakup 

Karnetu. 
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REKLAMACJE 

1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Centrum 

szkoleń albo inna osoba korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie pisemnej w 

recepcji Klubu, przesłać do Zarządu Centrum szkolenia, ul. Pszczyńska 429AB, 43-

176 Gostyń lub złożyć w siedzibie Klubu mieszczącej się pod wskazanym adresem 

korespondencyjnym. 

2. Zarząd Klubu rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich 

otrzymania. 

3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może 

ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z 

uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej. 

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres 

korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 
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POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Centrum szkoleń ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu 

Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, 

które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia 

usług na najwyższym poziomie. 

2. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu 

zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania 

Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi 

obyczajami, obiekt  ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze 

skutkiem natychmiastowym. 

4. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i 

zażaleń prosimy o kontakt pod adresem kontakt@bernasfitness.pl.  



Centrum szkolenia; Club Premium Bernas zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi 

na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

6. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Członek Klubu 

zostanie poinformowany przez umieszczenie przez obiekt na stronie internetowej 

www.bernasfitness.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie 

zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej stronie, co najmniej 7 kolejnych 

dni kalendarzowych, zaś Członkowie Klubu zostaną dodatkowo powiadomieni przez 

Centrum szkolenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez 

nich, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Członkowi Klubu w 

terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa. 

7. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu. 

8. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to 

zmiany Umowy Członkowskiej, Umowy o Zakup Karnetu oraz Regulaminu. 

9. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 15 minut przed 

zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia. 

10. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość 

nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom. 

11. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi nie 

wchodzące w zakres danego typu Karnetu są określone w cenniku ustalonym przez 

Klub. 

12. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub 

wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny. 

13. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu lub 

publikowane na stronie internetowej klubu lub w portalu społecznościowym. 

14. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Członkowskiej, Umowie o Zakup Karnetu 

i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

  

  

	


