REGULAMIN ZAJĘĆ OUTDOOR
MY FITNESS PLACE
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z zajęć grupowych na świeżym powietrzu
(dalej jako "Zajęcia outdoor”) prowadzonych przez Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu
Europejskim 2 (00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, posiadającą numer NIP: 8361676510 oraz numer REGON:
750721670, kapitał zakładowy: 2.894.287,00 zł, w pełni opłacony, prowadzącą działalność w zakresie świadczenia
usług fitness w ramach Benefit Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie przy Placu Europejskim 3 (00- 844
Warszawa), NIP: 8361676510 (dalej jako „Organizator”), w ramach sieci fitness klubów prowadzonych pod marką
My Fitness Place (dalej jako „My Fitness Place”).
2. Instruktor prowadzący Zajęcia (dalej jako „Instruktor”) uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej
z Zajęć w celu weryfikacji, czy w Zajęciach outdoor biorą udział wyłącznie osoby uprawnione.
3. Osoba korzystająca z Zajęć outdoor zwana będzie dalej "Uczestnikiem".
II. Ogólne zasady korzystania z Zajęć outdoor
1. Zajęcia prowadzone będą od 17 czerwca 2021 r. Grafik Zajęć outdoor dostępny jest pod adresem:
www.myfitnessplace.pl.
2. W Zajęciach outdoor mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające aktywny Karnet sieci My Fitness
Place lub Kartę MultiSport.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Instruktora.
4. W czasie Zajęć outdoor obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków
odurzających;
b. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
c. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
d. handlu i akwizycji oraz pozostawiania reklam oraz ulotek;
e. fotografowania i filmowania bez zgody Instruktora;
f. przychodzenia na Zajęcia ze zwierzętami;
g. przynoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz
h. wybuchowych;
i. przyprowadzania osób małoletnich.
5. Każdy Uczestnik Zajęć outdoor zobowiązany jest do:
j. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku
w stosunku do pozostałych Uczestników Zajęć outdoor, Instruktorów oraz innych osób;
k. powstrzymania się od zachowania mogącego skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem
l. otoczenia, w którym odbywają się Zajęcia outdoor;
m. zachowania czystości i niepozostawiania po sobie śmieci w miejscu prowadzenia Zajęć outdoor;
n. podporządkowania się poleceniom Instruktora.
6. Udział w Zajęciach outdoor nie wymaga stosowania sprzętu treningowego. Uczestnik może na Zajęcia outdoor
przynieść własną matę treningową.
7. Instruktor nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej
sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania
ćwiczeń na Zajęciach outdoor Uczestnik powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
8. Uczestnik korzystający z Zajęć outdoor powinien być ubrany w strój sportowy oraz sportowe obuwie, z
wyłączeniem Zajęć outdoor, na których ćwiczenia mogą odbywać się boso. Obuwie sportowe musi być
odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń.
BENEFIT SYSTEMS S.A., PLAC EUROPEJSKI 2, 00-844 WARSZAWA, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
KRS 0000370919, NIP 836-167-65-10, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2 894 287,00 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG FITNESS W RAMACH
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FITNESS W WARSZAWIE, ADRES DO DORĘCZEŃ: PLAC EUROPEJSKI 3, 00-844 WARSZAWA

9. Z uwagi na ich specyfikę, w przypadku Zajęć outdoor prowadzonych w przestrzeni publicznej poza Klubem za
rzeczy osobiste Uczestnika w trakcie Zajęć odpowiada Uczestnik.
10. My Fitness Place nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do niniejszego Regulaminu. Naruszenie
postanowień Regulaminu przez Uczestnika upoważnia Instruktora do odmowy dalszego korzystania przez
Uczestnika z Zajęć outdoor oraz do wyproszenia Uczestnika z Zajęć outdoor w trybie natychmiastowym.
III. Szczególne zasady korzystania z Zajęć outdoor
1. Liczba miejsc na Zajęciach outdoor jest ograniczona.
2. Uczestnictwo w Zajęciach outdoor oznacza każdorazową akceptację niniejszego Regulaminu oraz wymaga
wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane Zajęcia outdoor. Rezerwacji można dokonywać za pomocą systemu
zapisów on-line na stronie Internetowej www.myfitnessplace.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej My Fitness
Place. Rezerwacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej można dokonać najpóźniej na dwie godziny przed
rozpoczęciem Zajęć outdoor.
3. My Fitness Place zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć outdoor w przypadku, gdy liczba zapisanych
Uczestników jest mniejsza niż trzy osoby.
4. Uczestnik może odwołać rezerwację miejsca na Zajęciach outdoor najpóźniej na trzy godziny przed ich
rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej
www.myfitnessplace.pl oraz poprzez aplikację mobilną My Fitness Place.
5. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, dwukrotna nieobecność Uczestnika na Zajęciach outdoor w okresie 14 dni mimo
zarezerwowania miejsca, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości
dokonania rezerwacji na Zajęcia outdoor przez 7 dni od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Uczestnik może
w takiej sytuacji wziąć udział w Zajęciach outdoor wyłącznie po zgłoszeniu się bezpośrednio przed Zajęciami
outdoor do Instruktora, jeżeli zostały wolne miejsca na Zajęcia outdoor.
6. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przyjścia na miejsce, gdzie prowadzone są Zajęcia outdoor.
7. Przed rozpoczęciem Zajęć outdoor Instruktor sprawdza listę obecności Uczestników.
8. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na Zajęcia outdoor gwarantują uczestnictwo w Zajęciach
outdoor. Jeżeli Uczestnik spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na Zajęciach może zająć Uczestnik z listy
rezerwowej.
9. O dopuszczeniu do udziału w Zajęciach outdoor Uczestnika, który nie dokonał rezerwacji miejsca (w tym tych,
którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują się na liście
rezerwowej, decyduje wyłącznie Instruktor.
10. W przypadku powzięcia przez Instruktora wątpliwości co do zgodności liczby osób na Zajęciach outdoor z liczbą
osób, uprawnionych do korzystania z zajęć, Instruktor uprawniony jest do zweryfikowania tożsamości osób
ćwiczących, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia Zajęć outdoor przez osoby, które nie zostały
wpisane na listę. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu pozwalającego na zweryfikowanie jego
tożsamości i uprawnień do korzystania z Zajęć outdoor.
11. Uczestnik będący na Zajęciach outdoor po raz pierwszy jest zobowiązany przed rozpoczęciem Zajęć outdoor do
poinformowania o tym fakcie Instruktora.
12. Uczestnik korzystający z Zajęć outdoor jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym
samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
13. Zajęcia outdoor prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
14. My Fitness Place zastrzega sobie prawo wprowadzenia i egzekwowania dodatkowych obostrzeń w prowadzeniu
Zajęć outdoor ze względów sanitarno-epidemicznych, np. wymóg zachowania odstępów między Uczestnikami lub
noszenia przez Uczestników maseczek.
15. My Fitness Place zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Zajęć outdoor, zmiany rodzaju
zajęć lub Instruktora, lub odwołania Zajęć outdoor w sytuacjach nagłych, w szczególności ze względu na
niesprzyjające lub niebezpieczne warunki pogodowe.
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.myfitnessplace.pl.
2. My Fitness Place uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu. W przypadku gdy Regulamin jest częścią umowy
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o charakterze ciągłym, jego zmiana odbywa się na zasadach szczegółowo opisanych w Ogólnych Warunkach
Umowy dostępnych na stronie www.myfitnessplace.pl.
3. Regulamin obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.
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