REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PR1ME FITNESS AND WELLNESS
1.
2.

Godziny otwarcia klubu: pon - pt 6.00-22.00, sb - nd 8.00-21.00.
Użytkownik klubu zobowiązany jest przestrzegać terminów
funkcjonowania klubu. Zmiany w terminach funkcjonowania zostaną
ogłoszone w sposób dostępny dla każdego użytkownika klubu.
3.
Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia
niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie
decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy
zamknięcie klubu jest zaplanowane, użytkownicy zostaną powiadomieni
o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń, stosownego ogłoszenia.
4. Na terenie klubu treningi personalne mogą być wykonywane jedynie
przez osoby zatrudnione lub współpracujące z klubem.
5.
Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba
zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób.
6. Z pomieszczeń i urządzeń klubu użytkownik powinien korzystać zgodnie
z ich przeznaczeniem i w sposób wynikający z instrukcji i informacji
znajdujących się przy urządzeniu, w sposób wskazany przez obsługę
Klubu.
7.
Użytkownicy klubu zobowiązani są do korzystania ze sprzętu lub
usług świadczonych w klubie wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym,
właściwym do danego rodzaju ćwiczeń.
8. Obsługa klubu uprawniona jest do ograniczenia czasu dostępu do
niektórych urządzeń i wyposażenia klubu w związku z zapobieganiem
przeciążenia tych urządzeń i wyposażenia.
9. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i
narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków,
przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod
wpływem narkotyków.
10. Użytkownicy klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku
oraz nie zakłócania innym użytkownikom możliwości korzystania z usług
klubu.
11. Zabrania się przynoszenia do klubu przedmiotów niebezpiecznych
i innych przedmiotów, których wniesienie na teren klubu mogłoby
utrudnić korzystanie z Klubu innym użytkownikom, lub mogłoby
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doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w klubie,
ich życia oraz zdrowia.
Prosimy o korzystanie z prysznica przed wejściem do strefy basenowej.
Zabrania się wnoszenia na teren klubu opakowań szklanych i łatwo
tłukących się materiałów.
Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z klubu tylko pod nadzorem
osoby dorosłej.
Zakaz biegania, skakania do wody, głośnych krzyków i zabaw,
przeszkadzających innym użytkownikom strefy basenowej.
Osoby z chorobami zakaźnymi i infekcjami skóry nie mogą korzystać ze
strefy basenowej.
Spożywanie pokarmów i napojów jest niedozwolone na terenie strefy
basenowej.
Zabrania się używania mydła i płynu do kąpieli w basenie i jacuzzi.
Zabrania się korzystania z obiektu osobom z otwartymi ranami.
Wszystkie osoby korzystają z klubu na własną odpowiedzialność.
Małe dzieci muszą nosić obowiązkowo specjalne pieluchy na basen,
Na terenie strefy basenowej wymagane są stroje kąpielowe.
Zabrania się wprowadzania zwierząt i pojazdów na teren klubu.
Sprzęt ratunkowy może być używany tylko w uzasadnionych sytuacjach.
Prosimy używać ręczników podczas korzystania z krzeseł i leżaków na
basenie.
W strefie basenowej wymagane są klapki. Wchodząc na teren strefy
basenowej prosimy zwrócić uwagę na śliską podłogę.
Osoby nie stosujące się do zasad będą proszone o opuszczenie klubu.
W razie wypadku dzwonić pod numer 3900.
Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szafkach
oraz na pozostałym terenie klubu.
Wymienione zasady mają na celu poprawienie komfortu naszych Gości.
W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje
się przepisy Kodeksu Cywilnego.

TERMS OF USE OF THE SERVICES PR1ME FITNESS AND WELLNESS
1.

Hours of operation:
Mon – Fri 06:00a.m. – 10:00p.m., Sat – Sun 08:00a.m. – 9:00p.m.
2. The club user must comply with the club business hours. Changes in the
club bussiness hours will be announced in a manner accessible to each
club user.
3.
The club may be closed for a period necessary to conduct the required
repairs or sanitation and also on the basis of a decision of competent
authorities or due to a force majeure. If the closing of the club is
planned the club users will be notified about it in advance in the form
of an announcement posted on the club’s bulletin board at a generally
accessible area.
4. The personal trainings can be performed only by persons employed or
working in cooperation with the club.
5.
The club reserves the right to cancel group classes, if the number of
interested will not exceed three people.
6. The club user must use the club premises and equipment in accordance
with their intended purpose and in a manner resulting from the
instructions and information placed next to the equipment or in a manner
prescribed by the club personnel.
7.
The club user may use the equipment or services provided at the club
only if they wear sport clothes and footwear appropriate for a specific
type of exercise.
8. The club personnel is authorized to limit the time of access to some club
equipment in order to prevent overloading of the equipment.
9. It is absolutely forbidden to smoke, consume alcohol, and take narcotics
at the club premises: to bring alcohol, narcotics to the club, come the
club intoxicated or under the influence of narcotics.
10. The club users must behave calmly and orderly at the club and must not
prevent other club users form using the club services.
11. It is forbidden to bring dangerous items to the club and other items which
might hinder the user of the club by other users or which might cause

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

damage or destruction of property, constitute a threat to the safety of the
persons at the club, their life and health.
Please shower prior entering the swimming pool area.
No glassware, open containers or similar breakable materials allowed.
No one under age 16 will be allowed in the club area without responsible
adult supervison.
No running, jumping, diving, excessive splashing, disruptive behavior,
rough play is allowed in the swimming pool area.
Any person having an infectus or communicable disease is excluded from
use the swimming area.
Food and drink is prohibited in the swimming pool area.
No soap or bubble bath allowed in the pool or the jacuzzi.
It is forbidden to use the facility for people with open wounds.
All persons use the club area at their own risk.
Babies are required to wear clean „swim diapers”.
At the swimming pool area the appropriate swimwear is requiret at all
times.
Pets and riding vehicles are not permitted within club area.
Lifesaving equipment is for that purpose only and is to be used in
emergency situations only.
Please use towels to cover pool furniture.
Bath sandals are required on the swimming pool area. Please be aware
that floor could be slippery, pay attention when moving.
Anyone not complying with the club rules will be asked to leave the club.
In case of emergency dial 3900 for assistance.
The club is not responsible for items left in lockers and in the rest of the
club.
These rules are intended to improve the comfort of our guests.
Issues not provided for in the contract and these Terms and Conditions
will be governed by the regulations of the Civil Code.

