REGULAMIN
korzystania z usług
CENTRUM SPORTU AKADEMOS
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Sportu Akademos,.
2. Zakup usługi w CS Akademos wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Na terenie CS Akademos mogą przebywać dzieci do lat 14 tylko pod opieką i na odpowiedzialność
rodziców lub prawnych opiekunów będących klientami CS Akademos. Dzieci zobowiązane są do
przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów klubu.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z oferty CS Akademos za pisemną zgodą rodzica lub
prawnego opiekuna.
5. Z oferty CS Akademos mogą korzystać osoby bez przeciwskazań zdrowotnych. Osoby planujące
korzystanie z zajęć oferowanych przez CS Akademos powinny zasięgnąć opinii lekarza odnośnie
swojego stanu zdrowia.
6. Dzieci poniżej 15 roku życia nie mogą przebywać ani korzystać z siłowni.
7. Na terenie CS Akademos zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
b) używania tytoniu,
c) wnoszenia i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do CS Akademos pod ich wpływem,
d) handlu i akwizycji,
e) wprowadzania zwierząt,
e) wprowadzania rowerów,
f) naklejania i pozostawiania reklam,
8. Należy przestrzegać szczegółowych regulaminów zamieszczonych w poszczególnych
pomieszczeniach sportowych w CS Akademos.
9. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania identyfikatora do szafki, na czas
przebywania w CS Akademos. Po skorzystaniu z usługi identyfikator należy zwrócić do recepcji CS
Akademos. W przypadku zgubienia lub zniszczenia identyfikatora obowiązuje opłata 50 zł.
10. Za zniszczenia majątku CS Akademos spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona
jest pełna odpowiedzialność finansowa przez klienta.
11. Sprzęt i urządzenia CS Akademos należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami
instruktora lub innego pracownika CS Akademos.
12. CS Akademos nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń
i zajęć w CS Akademos.
13. CS Akademos nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione
bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
14. Klient jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szatniach tylko na czas
pobytu w CS Akademos.
15. CS Akademos zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z
przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klienta.
16. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, CS Akademos ma prawo do wykreślenia
Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
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17. Klient posiadający ważny karnet CS Akademos może dokonywać rezerwacji zajęć:
a) korzystając z systemu zapisów oniline,
b) telefonicznie np. w przypadku awarii systemu e-fitness.
18. Rezerwację można odwołać najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
19. W przypadku trzykrotnego nieodwołania przez Klienta rezerwacji na zajęcia w okresie 30 dni,
CS
Akademos ma możliwość uruchomienia siedmiodniowej blokady na zapisy.
20. Istnieje możliwość zawieszania karnetów FITNESS:
- na 7 dni: karnety na: 4 wejścia/ 8 wejść/ 30 dni,
- na 14 dni: karnet Fitness 90 dni,
- na 21 dni: karnet Fitness 180 dni.
21. Osoby korzystające z kart takich jak: FitProfit, Benefit Systems, Fit Flex oraz innych honorowanych
w CS Akademos są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.
22. CS Akademos zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness, jeżeli liczba zainteresowanych nie
będzie przekraczać sześciu osób.
23. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie
internetowej CS Akademos: www.akademos.pl.
24. Przy zakupie karnetów obowiązują ceny aktualne w dniu ich nabycia.
25. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy używać zamienne, sportowe
obuwie z amortyzowaną, grubą i czystą podeszwą oraz strój sportowy. Osoby bez zmienionego
obuwia będą wypraszane z zajęć bez prawa do zwrotu poniesionej opłaty.
26. Klient powinien posiadać osobisty ręcznik, w celu zachowania higieny urządzeń do ćwiczeń na siłowni
lub matach na zajęciach fitness.
27. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa,
korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku
zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi bądź pracownikowi w recepcji.
28. CS Akademos zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć fitness, zmiany instruktora, oraz likwidacji
grup i redukcji liczby godzin zajęć fitness.
29. Klienci korzystający z CS Akademos zobowiązani są do wypełnienia podczas pierwszej wizyty
kwestionariusza osobowego, podając swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr
telefonu, adres e-mail.
30. Dane osobowe podawane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. 2014r. poz. 1182).
31. CS Akademos informuje, iż:
 administratorem danych osobowych, w rozumieniu w/w ustawy o ochronie danych osobowych
jest CRH Akademos S. z o.o. w Lublinie, ul. Symfoniczna 1 oraz CRH Żagiel Sp. z o.o. w Lublinie,
ul. Roztocze 4
 dane przetwarzane są w celach informacyjnych, marketingowych i statystycznych,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje prawo dostępu do treści podanych
danych oraz ich poprawiania oraz inne uprawnienia wynikające z w/w ustawy o ochronie danych
osobowych.
32. CS Akademos zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
33. Skargi lub wnioski należy kierować do Dyrektora CS Akademos.
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