REGULAMIN KLUBU „KRAV MAGA MAZOWSZE”
(dalej zwany „Regulaminem”)
OGÓLNE WARUNKI UMOWY (dalej zwane „OWU”)

Niniejszy Regulamin Klubu „Krav Maga Mazowsze” (dalej zwany „Klub”) prowadzonego przez Gross Andrzej
Wellness Klub z siedzibą w miejscowości Szczenurze przy ul. Sportowej 10 poczta Łeba 84-360, wpisany
do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
pod NIP: 8411601403 stanowi, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Klub prowadzi zajęcia z zakresu samoobrony, walki wręcz i aspektów bezpieczeństwa.
§ 2. Zajęcia prowadzone przez Klub odbywają się zgodnie z wymogami polskiego prawa oraz z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa instruktorów i osób ćwiczących.
§ 3. Klub prowadzi zajęcia w dwóch kategoriach wiekowych: grupa dorosłych od 16 roku życia i więcej,
jako grupa „Krav Maga Mazowsze” oraz grupa dziecięca od 8 do 15 roku życia, jako grupa „Krav Maga
Mazowsze Junior”.
§ 4. Za uczestników zajęć Klubu rozumie się uczestników obu kategorii wiekowych, o których mowa
w § 3 Regulaminu, którzy aktywnie biorą udział we wszystkich zajęciach organizowanych przez Klub –
w tym warsztatach, seminariach, treningach indywidualnych obozach. Za członków klubu rozumie
się osoby, o których mowa w § 3 Regulaminu, które dokonają czynności, o których mowa
w § 13 Regulaminu.
§ 5. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich uczestników Klubu,
niezależnie od wieku i obowiązują na wszystkich wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez Klub,
z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich zastosowanie mają przepisy polskiego prawa dotyczące
osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych oraz tych z ograniczoną zdolnością
do czynności prawnych.
§

6.

Klub

zapewnia

wykwalifikowaną

kadrę

instruktorską

i międzynarodowe do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.
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posiadającą

uprawnienia

krajowe

§ 7. Klub nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Posiadanie ubezpieczenia nie jest obowiązkowe.
§ 8. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Członków Klubu i Osób Uczestniczących w zajęciach
organizowanych przez Klub – zarówno zarejestrowanych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
platformy

„ActiveNow”

dostępnego

na

stronie

internetowej

Klubu

pod

linkiem

https://kravmaga.mazowsze.pl/ w zakładce „zapisy”, jak i wszystkich pozostałych osób, które uczestniczą
w zajęciach m. in. uczestników treningu próbnego, uczestników treningów indywidualnych oraz innych osób
niezarejestrowanych poprzez ww. platformę, co do których Klub wyrazi zgodę na przystąpienie do treningu.
§ 9. Przed przystąpieniem do zajęć, osoby, o których mowa w § 4 Regulaminu zobligowane są
do zapoznania się z treścią Regulaminu. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w treningu próbnym oznacza
akceptację Regulaminu.
§ 10. Każda osoba, która chce przystąpić do zajęć zobowiązana jest upewnić się, iż jej stan zdrowia pozwala
na uczestnictwo w zajęciach i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportów walki. Klub lub reprezentujący
go instruktor ma prawo wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, jeśli istnieje podejrzenie,
że uczestnictwo w zajęciach może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia lub do wyrządzenia szkody
osobie trzeciej.
§ 11. Przez akceptację Regulaminu osoba oświadcza, iż jest świadoma zagrożeń wynikających
z uczestnictwa w zajęciach, które należą do kategorii zajęć podwyższonego ryzyka, a także zdarzeń losowych,
które mogą podczas nich mieć miejsce.

GRAFIK TRENINGÓW
§ 12. Aktualny grafik zajęć Klubu znajduje się w panelu klubowicza systemu „ActiveNow”. Grafik jest również
dostępny na stronie internetowej Klubu z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej.
§ 13. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć. Uczestnik powinien przed każdym treningiem
zweryfikować w panelu Klubowicza Systemu „ActiveNow”, czy godziny lub lokalizacje treningów nie uległy
zmianie.
§ 14. O zmianach w rozkładzie zajęć wynikłych z powodów nagłych, zależnych i niezależnych od Klubu, Klub
będzie zawiadamiał na swoim fanpage na facebook`u: https://www.facebook.com/kravmagamazowsze/
§ 15. Niezastosowanie się do § 13 nie może stanowić przesłanki jakichkolwiek roszczeń wobec Klubu.
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CZŁONKOSTWO W KLUBIE
§ 16. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć (pierwszy trening nazywany jest treningiem próbnym), poza
sytuacjami szczególnymi, o których decyduje Klub, każda osoba zobligowana jest:
1.

zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
www Klubu w linku: http://kravmaga.mazowsze.pl/zapisy/. Formularz kontaktowany obsługuje
system „ActiveNow” – dalej zwany „Systemem”, który to system informatyczny obsługuje klub
Krav Maga Mazowsze, na podstawie stosownych umów, o których mowa w dalszej części Regulaminu
i w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych., dostępnej na stronie Klubu.
- zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenia
odpowiednich pól. Na czas trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemii wirusa COVID-19
wymogiem

przystąpienia

do

treningów

Klubu

jest

złożenie

oświadczenia

w zakresie COVID-19 – również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Rejestracja musi
być dokonana na prawdziwe dane osobowe uczestnika, co może zostać zweryfikowane podczas zajęć.
W przypadku osób niepełnoletnich, w formularzu należy zaznaczyć opcję „kontakt przez opiekuna” i
podać dane rodzica lub opiekuna prawnego.
2.

Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1 każda osoba rejestrująca się przez formularz
zgłoszeniowy otrzyma z systemu „ActiveNow” e-mail z informacją o potwierdzeniu przyjęcia
zgłoszenia na trening próbny.

3.

Trening próbny jest bezpłatny wyłącznie w przypadku, jeśli osoba biorąca w nim udział nie wyrazi
chęci dołączenia do Klubu, o czym mowa poniżej. Trening próbny można odbyć 1 raz w ciągu
12 miesięcy.

4.

Po odbyciu treningu próbnego osoba rejestrująca się na trening próbny otrzyma dwa kolejne e-maile,
w tym trzeci z możliwością dołączenia do Klubu poprzez dokończenie rejestracji konta Klubowicza
(poprzez ustawienie hasła do logowania).

5.

Dokończenie rejestracji równoznaczne jest z uzyskaniem statusu Klubowicza i rozpoczęciem naliczania
stosownych opłat, w tym jednorazowej Opłaty Członkowskiej oraz opłat za karnet miesięczny,
o których mowa w dalszej części Regulaminu. Dokonywanie przedmiotowych opłat odbywa się
wyłącznie poprzez panel klubowicza za pośrednictwem platformy „DotPay.pl”. Informacja o Opłacie
Członkowskiej i Karnecie Miesięcznym oraz ich wysokościach znajdują się w Cenniku.

6.

Zakup pierwszego Karnetu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia bezzwrotnej Opłaty Członkowskiej.
Zakup kolejnych karnetów miesięcznych odbywa się na podstawie miesięcznych subskrypcji.
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KARNETY
§ 17. Karnety miesięczne upoważniają do korzystania z Klubu w sposób opisany poniżej:
„Karnet Miesięczny” - stanowi subskrypcję miesięczną i uprawnia do nielimitowanego korzystania
z dostępnych w Klubie treningów we wszystkich sekcjach Klubu.
Karnety miesięczne stanowią realizację umowy na czas nieokreślony, do której zawarcia dochodzi
w momencie wyrażenia chęci dołączenia do Klubu poprzez dokończenie rejestracji, o której mowa w par. 16.
1.

Okres rozliczeniowy to jeden miesiąc, przy czym umowę można zawrzeć w dowolnym dniu miesiąca i
trwać ona będzie czas nieokreślony a subskrypcja karnetu miesięcznego trwać będzie 30 dni
od momentu 1 treningu w wybranej przez klienta lub Klub grupie treningowej.

2.

Przy braku złożenia wypowiedzenia subskrypcja automatycznie przedłuży się na kolejny okres
rozliczeniowy oraz zostanie pobrana opłata za dany okres – w przypadku płatności cyklicznych.

3.

Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy lub subskrypcji karnetu miesięcznego
z zastrzeżeniem, że wypowiedzenia jest ważne jedynie w sytuacji, jeśli Klubowicz na 14 dni przed
zakończeniem miesięcznej subskrypcji karnetu zawiadomi Klub drogą mailową o rezygnacji z dalszego
uczestniczenia w treningach.

4.

Wypowiedzenia powinno zostać złożone drogą e-mailą na adres info@kravmaga.mazowsze.pl.

5.

Każdy Klubowicz ma prawo zawiesić ww. subskrypcję na czas ustalony indywidualnie z Klubem.
Klubowicz, który planuje zawiesić subskrypcję zobligowany jest o tym fakcie zawiadomić Klub drogą
e-mailową na adres: infor@kravmaga.mazowsze.pl

PŁATNOŚCI
§ 18.

1. Płatności za poszczególne usługi realizowane przez Klub, w tym płatności za sprzęt i odzież

treningową realizowane są kartą kredytową lub e-przelewem i przeprowadzane są za pośrednictwem
„Dotpay.pl” poprzez panel klubowicza w systemie „ActiveNow”.
2.

Klub może informować Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności
z wyprzedzeniem. Przedmiotowa informacja pojawi się w panelu klubowicza

3.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe realizowanie płatności w sytuacjach, gdy wadliwość
wynika z działania „Dotpay.pl” lub sprzętu, infrastruktury technicznej lub usług bankowych osoby
dokonującej płatności.

4.

Dokonując płatności za pośrednictwem „Dotpay.pl” każda osoba zobligowana jest zapoznać się
z instrukcją i regulaminem „Dotpay.pl”
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5.

Po dokonaniu płatności w panelu klienta pojawi się informacja o rozliczeniu należności, która zostanie
zakodowana na kodzie QR.

6.

Każdemu klientowi, który dokona ww. płatności zostanie automatycznie wystawiona faktura VAT
w związku z czym, każdy klient Klubu zobligowany jest podać w swoim panelu klubowicza: swój adres
zamieszkania (dla osoby nieprowadzącej działalności) lub dane firmy , na którą ma być wystawiona
faktura.

KORZYSTANIE Z KART PARTNETÓW KLUBU
W TYM MULTISPORT, OK SYSTEM FITPROFIT

§ 19. Paragraf 16 pkt 5 w zakresie naliczania opłat – poza jednorazową opłatą członkowską nie ma
zastosowania do osób, które posiadają ważną imienną kartę sportową uprawniającą posiadacza do wstępu na
różnego rodzaju aktywności wyszczególnione w ofercie Programu, podmiotu, z którym Klub posiada ważną
umowę. Lista przedmiotowych podmiotów dostępna jest na stronie internetowej Klubu.

CESJA PRAW Z UMOWY
§ 20. W ramach każdego z Karnetów możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Członka Klubu na osobę
trzecią (cesja) za zgodą Klubu. Osoby zainteresowane dokonaniem cesji zobowiązane są skontaktować się
z personelem Klubu w celu dokonania stosownych formalności.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU JEJ ZAWARCIA PRZEZ INTERNET
§ 21. W przypadku zawarcia umowy przez konto Klubowicza w systemie „ActiveNow”, Klubowicz może
odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie pod adres Klubu
lub drogą e-mailową na adres: info@kravmaga.mazowsze.pl w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu.
1.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym
pod adres Klubu lub wiadomości e-mail, o którym mowa w pkt 1. Wzór oświadczenia
o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak korzystanie ze wzoru nie jest
obowiązkowe.

2.

W związku z prawem do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Członek Klubu
może rozpocząć korzystanie z usług po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy – dokonania
pierwszej rejestracji w systemie, o której mowa w par. 16.
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3.

Członek Klubu może rozpocząć korzystanie z usług przed upływem 14 dni, jeżeli wyraził taką chęć .
Przystąpienie do treningów równoznaczne jest z wyrażeniem takiej chęci. W takim przypadku, jeżeli
Członek Klubu odstąpi od umowy w 14 dniowym okresie, zostanie obciążony opłatą za korzystanie
z usług w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy, proporcjonalnie do okresu korzystania
z usług. Opłata ta zostanie odliczona przez Klub z należności podlegających zwrotowi na rzecz Członka
Klubu.

4.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Członek Klubu wykorzystał w całości zakupioną usługę.

5.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony umowy
zwracają sobie wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

6.

Klub dokonuje zwrotu należności osobie, która skutecznie odstąpiła od umowy w ciągu 14 dni od dnia
odstąpienia, z zastrzeżeniem, że Opłata Członkowska nie podlega zwrotowi.

UDZIAŁ W TRENINGACH
§ 22. 1. Po dokonaniu płatności za karnet miesięczny za pośrednictwem „Dotpay.pl”, na koncie Klubowicza
pojawi się kod QR, który umożliwia wejście na trening.
2.

Klubowicz zobligowany jest udostępnić kod trenerowi przed treningiem, celem zeskanowania
go i wprowadzenia do systemu informacjo o obecności Klubowicza na treningu.

3.

W przypadku nieopłacenia treningu, podczas skanowania kodu przez trenera, w Systemie pojawi się
stosowna informacji o zaległości w opłacie za trening. W takiej sytuacji Klubowicz nie będzie mógł
wziąć udziału w treningu, chyba, że przed jego rozpoczęciem dokona stosownej płatności.

4.

Klubowicz powinien udostępnić instruktorowi ww. kod QR bezpośrednio z telefonu z aplikacji
webowej lub w każdej innej formie umożliwiającej jego zczytanie przez czytnik instruktora.
Klub nie odpowiada za sytuacje, w których zczytanie kodu przez instruktora jest niemożliwe, chyba że
przedmiotowa niemożność wynika wyłącznie z problemów technicznych systemu ActivNow lub
instuktora.

5.

W sytuacjah o której mowa w par. 4 Klub zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na udział takiej
osoby w treningu i rozstrzygania sprawy w późniejszym czasie.

§ 23 1. Uczestnik zajęć ćwiczy i korzysta z sali lub miejsca przeznaczonego na trening wyłącznie w obecności
i pod nadzorem instruktora, lub w szczególnych przypadkach innej osoby wyznaczonej przez Klub
lub instruktora. Podczas wyżej wskazanych zajęć uczestnik zajęć zobowiązany jest do:
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a)

stosowania się do Regulaminu;

b)

stosowania się do wszystkich poleceń instruktora;

c)

zachowywania szczególnej ostrożność i rozwagi w trosce o bezpieczeństwo swoje

i osób trzecich;
d)

zdejmowania przed rozpoczęciem treningu wszelkiej biżuterii;

e)

godnego zachowywania się na zajęciach tak, aby nie przeszkadzać innym ćwiczącym,

stosowania zasad fair play;
f)

dostosowywania intensywności i siły wykonywanych przez siebie ruchów i technik

do możliwości i umiejętności partnera treningowego;
g)

noszenia w trakcie zajęć obuwia sportowego zmiennego z czystą podeszwą i stroju

sportowego. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach;
h)

noszenia podczas trwania zajęć stosownych ochraniaczy na części ciała narażonych

na urazy. W przypadku ochraniaczy nieprzepisowych i niezgodnych z obowiązującymi wytycznymi,
o których informuje instruktor, uczestnik może zostać niedopuszczony do zajęć z partnerem,
który posiada wymagane ochraniacze. Podczas egzaminu może skutkować to niedopuszczeniem
do walk. W przypadku nieposiadania stosownych ochraniaczy podczas treningu, uczestnik zgłasza
ten fakt instruktorowi i trenuje na własną odpowiedzialność.
i)

terminowego uiszczania wpłat za kolejny miesięczny karnet treningowy;

j)

w przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia podczas zajęć

zobowiązany jest natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu , uczestnik powinien
pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też poinformować instruktora lub Klub o tym fakcie.
k)

zachowywania

porządku

w

miejscu,

w

którym

odbywają

się

zajęcia,

a także w pomieszczeniach przynależnych m. in. w szatniach, łazienkach, toaletach
oraz do poszanowania własności Klubu.
2.

Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu, środków dopingujących
lub środków odurzających, a także w przypadku złego stanu psychofizycznego.

3.

Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka podczas zajęć jest niedozwolone – chociaż może być
użyte przez instruktora w celach edukacyjnych związanych z treningiem samoobrony.

4.

Członkowie Klubu zobowiązani są godnie reprezentować Klub zarówno podczas zajęć jak
i poza nim.

5.

Członkowie Klubu i Uczestnicy zajęć oświadczają, iż umiejętności zdobyte podczas zajęć
nie zostaną wykorzystane do celowego naruszenia czyjegoś życia lub zdrowia.
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§ 24 W przypadku zaistnienia przesłanek lub naruszenia zasad, o których mowa w paragrafie powyżej
instruktor ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku rażącego naruszania
postanowień Regulaminu Klub ma prawo pozbawienia członkostwa w Klubie, bez zwrotu kwot o których
mowa w § 16 pkt 5 Regulaminu.
§ 25. Na terenie, na którym prowadzone są zajęcia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia
papierosów, zażywania środków odurzających, dopingujących, stymulujących. Podczas zajęć obowiązuje
całkowity zakaz żucia gumy.
§ 19. Uczestnicy niepełnoletni:
1. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia wymagane przez Klub muszą być podpisane przez
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych tychże osób. Przed rozpoczęciem uczestnictwa
w zajęciach przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych przedstawiciel ustawowy lub
opiekun prawny zobligowany jest dostarczyć instruktorowi wypełnioną i podpisaną zgodę
na uczestnictwo w zajęciach – wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej Klubu.
2. O obecności rodzica bądź opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decyduje instruktor.
3. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców
lub opiekunów.
4. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka
z zajęć. Odstępstwa od ustalonych terminów należy uzgadniać z instruktorem, który tak jak Klub
nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki przed lub
po zakończeniu planowanych zajęć.
5. Klub oraz instruktor nie odpowiadają za osoby małoletnie, przebywające poza salą ćwiczeń, przed
rozpoczęciem zajęć, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu.
6. Dziecko uczestniczące w zajęciach powinno mieć ze sobą przynajmniej 0,5 l wody.
§ 26. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione na terenie,
gdzie prowadzone są zajęcia, a także w szatni lub innych pomieszczeniach i salach sportowych. Wszystkie
rzeczy należy zabrać ze sobą na salę treningową.
§ 27. Klub i instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie
trwania

treningów

objęte

ryzykiem

sportowym,

wynikające

ze

stanu

zdrowia

uczestnika

bądź nie stosowania się do Regulaminu lub poleceń instruktora oraz te, które nastąpiły nie z ich winy
oraz którym nie mogli zapobiec.
§ 28. 1. Członkowie Klubu oraz Osoby uczestniczące w zajęciach automatycznie wyrażają zgodę na
nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć przez Klub, zarówno w formie
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statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i
informacyjnych Klubu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz
obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i
reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w
Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Klub uprawniony jest
do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.
2. W przypadku, gdy osoby, o których mowa w pkt 1 uczestniczą w wydarzeniu sponsorowanym przez
podmioty trzecie lub realizowanym przez Klub na zlecenie podmiotów trzecich niezależnie od udzielenia
zgody, o której mowa w pkt 1, wyraża również zgodę na warunkach określonych w pkt 1
na rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie. 3.
Zgoda określona w pkt 1 i 2 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie
w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji
dotyczących zajęć

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Klub przesyłając wiadomość
e-mail pod adres: info@kravmaga.mazowsze.pl W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i
nazwisko,

dane

kontaktowe

(numer

telefonu,

adres

do

korespondencji,

adres e-mail), numer karty członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej
sytuacji. Klub zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego powyższe warunki.
§

30. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Członka Klubu do postanowień

Regulaminu.
§ 31. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
§ 32. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu i OWU nie wpływa
na ważność pozostałych postanowień.
§ 33. Niniejszy OWU obowiązują od dnia 01.08.2020r.

RODO
§ 34. Przetwarzanie danych osobowych Członków Klubu, Osób Uczestniczących w zajęciach oraz osób
kontaktujących się z Klubem następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; dalej jako RODO) oraz zgodnie z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych
dostępną na stronie www klubu.

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy
Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) ………………………………..……

………………………………
Podpis konsumenta(-ów)
(*) Niepotrzebne skreślić
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