
REGULAMIN „Calisthenics Academy” 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z obiektu sportowego i uczestnictwa w zajęciach 

prowadzonych przez „Calisthenics Academy”.  

I. Warunki korzystania z usług Calisthenics Academy 

1. Calisthenics Academy świadczy usługi w zakresie prowadzenia zajęć sportowych z zakresu 

kalisteniki.  

2. Warunkiem korzystania z zajęć sportowych jest zawarcie umowy o świadczenie usług sportowych.  

Umowy są zawierane na czas określony, a czas ich trwania jest uzależniony od rodzaju wykupionej 

usługi korzystania z zajęć sportowych, tj.:  

- „Jednorazowe wejście” – umowa jest zawierana tylko na czas tego wejścia,  

- „Karnet 30-dniowy” – umowa zawierana na 30 dni (3 wejścia w tygodniu), 

- „Karnet na 10 wejść” – umowa zawierana na 2 miesiące kalendarzowe (10 wejść w ciągu dwóch 

miesięcy kalendarzowych),  

- „Karnet częściowy” – umowa zawierana na 30 dni (2 wejścia w tygodniu), 

- „Karnet Full” – umowa zawierana na 30 dni (6 wejść w tygodniu), 

- „Karnet półroczny” – umowa zawierana na 180 dni (3 wejścia w tygodniu), 

- „Karnet rodzinny 3-osobowy” – umowa zawierana na 30 dni (po 3 wejścia w tygodniu dla 3 osób z 

najbliższej rodziny, 

- „Karnet rodzinny 4-osobowy” – umowa zawierana na 30 dni (po 3 wejścia w tygodniu dla 4 osób z 

najbliższej rodziny. 

Uiszczenie ponownej płatności, traktowane jest jak zawarcie nowej umowy o świadczenie usług.   

3. Członkiem Calisthenics Academy może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może zostać Członkiem Calisthenics Academy za pisemną 

zgodą opiekunów prawnych (np. rodziców).  

Wyjątkowo, za pisemną zgodą opiekuna prawnego, członkiem Calisthenics Academy może być osoba  

niepełnoletnia, która nie ukończyła 13 roku życia, o ile jej stan zdrowia i rozwój psychofizyczny 

pozwalają na korzystanie z usług Calisthenics Academy. 

Warunkiem dopuszczenia do zajęć sportowych osób poniżej 13 roku życia jest posiadanie aktualnego 

zaświadczenia  lekarskiego  o  braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do  uczestnictwa  w  zajęciach 

sportowych.   

Każdorazowo – w razie powzięcia wiadomości czy podejrzeń co stanu zdrowia lub przeciwwskazań do 

uczestnictwa w zajęciach sportowych – przedstawiciel Calisthenics Academy ma prawo podjąć 

decyzję o niedopuszczenia do udziału w zajęciach i zażądać stosownego zaświadczenia lekarskiego. 



4. Dokumentem legitymującym Członkostwo oraz uprawniającym do korzystania z usług Calisthenics 

Academy jest Karta Członkowska. Płatność za udział w zajęciach sportowych następuje gotówką lub 

przelewem.  Należność  z  tytułu  zakupu  „Karnetu”  należy  uiścić  do dnia, w którym kończy się 

bieżąca umowa lub niezwłocznie w przypadku braku aktywnej umowy. Brak uiszczenia opłaty 

powoduje zawieszenie prawa korzystania z usług Calisthenics Academy   do   czasu   jej   

uregulowania,   a   w   przypadku   jej   nie   uregulowania  do  końca  miesiąca kalendarzowego, 

umowa zostaje rozwiązana z upływem danego miesiąca kalendarzowego.  

Opłata z tytułu „Jednorazowego wejścia” uprawnia do jednorazowego skorzystania z zajęć.  

5. Cennik usług i terminy zajęć znajdują się na stronie internetowej:  www.calisthenicsacademy.pl 

oraz w siedzibie Calisthenics Academy. 

6. Każdorazowe wydanie Karty Członkowskiej jest odpłatne. Koszt wydania Karty Członkowskiej 

wynosi 10,00 zł.  

7. W razie zgubienia lub kradzieży Karty Członkowskiej, fakt ten należy zgłosić do Calisthenics 

Academy i wystąpić o wydanie nowej Karty Członkowskiej. Za wydanie kolejnej Karty Członkowskiej 

pobierana jest opłata 10,00 zł.  

8. W  przypadku  otrzymania  przez  Członka  Calisthenics  Academy  potwierdzenie  wykupienia  zajęć 

sportowych  w  formie  Karnetu – Karty Członkowskiej, należy pamiętać, iż Karta Członkowska ma  

charakter imienny i nie może być udostępniona innym osobom. Uprawnienia związane z posiadaniem 

Karty Członkowskiej mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby. Kartę należy 

podpisać.  

9. Wstęp do Calisthenics Academy jest możliwy tylko za pomocą systemu dostępu z wykorzystaniem 

Karty Członkowskiej, opaski lub innego urządzenia umożliwiającego wejście do Calisthenics Academy. 

W przypadku stwierdzenia braku Karty Członkowskiej u Członka Calisthenics Academy Instruktor, 

Trener lub inna osoba uprawniona może odmówić Członkowi Calisthenics Academy udziału w 

zajęciach. Jeśli w wyniku niedopuszczenia do zajęć Członka Calisthenics Academy ze względu na 

stwierdzenie u niego braku posiadania Karty Członkowskiej, Członkowi przepadną zajęcia wcześniej 

opłacone, opłata ta nie podlega zwrotowi. 

10. W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach sportowych, każde wejście do Calisthenics 

Academy należy odnotować na czytniku elektronicznym.   

11. Wszelkie torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni.  

12. Calisthenics Academy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste pozostawione bez 

opieki.   

 

 

 

 

http://www.calisthenicsacademy.pl/


II. Warunki korzystania z zajęć sportowych 

1. Udział w zajęciach sportowych przez Członków Calisthenics Academy jest dobrowolny.  

2. Oferta skierowana jest do osób, których stan zdrowia pozwala na skorzystanie z usług Calisthenics  

Academy.  

3. Wykaz bezwzględnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 

Calisthenics Academy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Występowanie u Członka Calisthenics 

Academy któregokolwiek z przeciwskazań wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu skutkuje 

bezwzględnym zakazem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Calisthenics Academy oraz 

bezwzględnym zakazem korzystania z urządzeń znajdujących się w salach treningowych Calisthenics 

Academy. 

4. Wykaz względnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Calisthenics 

Academy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Występowanie u Członka Calisthenics Academy 

któregokolwiek z przeciwskazań wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu powoduje, 

uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Calisthenics Academy oraz korzystanie z urządzeń 

znajdujących się w salach treningowych Calisthenics Academy możliwe jest jedynie po przedłożeniu 

stosownego zaświadczenia lekarskiego. 

5. Członek korzysta z usług Calisthenics Academy na własną odpowiedzialność.   

6. Członkowie Calisthenics Academy są zobowiązani do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia 

sportowego, z tym zastrzeżeniem, że z uwagi na charakter ćwiczeń oraz wyraźne zezwolenie 

instruktora zajęcia często odbywają się boso lub w skarpetach.  

7. Członek Calisthenics Academy, w celu korzystania z sali ćwiczeń jest zobowiązany do zmiany 

obuwia. Osoby, które będą zamierzały wkroczyć na salę ćwiczeń w obuwiu użytkowym, nie będą 

dopuszczone do udziału w zajęciach sportowych. 

8. Korzystanie z wyposażenia i urządzeń znajdujących się na terenie Calisthenics Academy winno 

odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem, pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami trenera lub 

instruktora  Calisthenics Academy.  

9. Członkowie Calisthenics Academy, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa wykonywanych ćwiczeń, są zobowiązani do stosowania się do poleceń trenera lub 

instruktora.  

10. Calisthenics Academy nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w 

zajęciach oferowanych przez Calisthenics Academy spowodowane niewłaściwym  korzystaniem z 

urządzeń  znajdujących  się  na  terenie  Calisthenics  Academy,  nieprzestrzeganiem  niniejszego 

Regulaminu lub poleceń i instrukcji osób upoważnionych do prowadzenia zajęć, jak również w 

związku z zatajeniem przez Członka Calisthenics Academy jego rzeczywistego stanu zdrowia. 

11. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć, Członek Calisthenics Academy jest zobowiązany  do 

udziału w tzw. treningu próbnym, przeprowadzonym pod kierunkiem instruktora Calisthenics 

Academy. Trening próbny  ma  celu  ustalenie  poziomu  sprawności  fizycznej  Członka  oraz  stanowi  

podstawę  do zarekomendowania zajęć na poziomie, adekwatnym do ustalonej sprawności fizycznej. 



Warunkiem uczestnictwa w treningu próbnym jest pojawienie się na Sali Calisthenics Academy na 15 

minut przed planowanym rozpoczęciem treningu. W razie niepojawienia się na 15 minut przed 

planowanym rozpoczęciem treningu, trener, instruktor lub inna osoba uprawniona może odmówić 

Członkowi Calisthenics Academy uczestnictwa w treningu próbnym. 

12. Członek Calisthenics Academy, który w sposób nieodpowiedni korzysta z urządzeń sportowych 

lub mimo upomnienia instruktora Calisthenics Academy nie stosuje się do jego zaleceń, może zostać 

zobowiązany do opuszczenia sali treningowej Calisthenics Academy. 

13. Po zakończeniu zajęć używane sprzęty należy odłożyć na wyznaczone miejsce oraz zostawić po 

sobie ład i porządek. Wspólne dbanie o porządek na salach Calisthenics Academy jest obowiązkiem 

każdego Członka Calisthenics Academy.  

14. Członkowie Calisthenics Academy powinni korzystać z ręczników, tak aby w trakcie ćwiczeń 

zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Calisthenics Academy w czystości. Brak ręcznika może 

poskutkować zakazem korzystania z urządzeń i wyposażenia Calisthniecs Academy. 

UWAGA!!! 

W  przypadku  wystąpienia  kontuzji,  skaleczenia,  nudności, zawrotów głowy lub innych objawów 

wskazujących na problemy zdrowotne,  należy  zgłosić  się niezwłocznie do trenera prowadzącego 

zajęcia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Postanowienia końcowe 

1. Członkowie Calisthenics Academy są zobowiązani zachowywać się kulturalnie, tak aby nie zakłócać 

toku prowadzonych  zajęć.  Zabronione  jest  używanie  słów  uznawanych  powszechnie  za  wulgarne  

lub obraźliwe. 

2. Członkowie Calisthenics Academy są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie.   

3. Na terenie Calisthenics Academy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania 

alkoholu, zażywania środków odurzających (w tym narkotyków); przychodzenia w stanie 

nietrzeźwości, odurzenia lub pod wpływem narkotyków.  

4. Zakazane jest wnoszenie szklanych przedmiotów na sale ćwiczeń. 

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Calisthenics Academy. 

6. Zabrania się używania w salach ćwiczeń, bez zgody Zarządu, pracowników, instruktorów lub 

trenerów Calisthenics Academy, telefonów komórkowych oraz wnoszenia i używania jakichkolwiek 

urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk. Na salach Calisthenics Academy obowiązuje również 

bezwzględny zakaz korzystania ze słuchawek. 

7. Zabrania  się  wnoszenia  na  teren  Calisthenics  Academy  przedmiotów  niebezpiecznych  i  innych 

przedmiotów,  których  wniesienie  mogłoby  utrudniać  lub  uniemożliwiać  korzystanie  z  terenu 

Calisthenics Academy, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź 

mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia osób przebywających na terenie 

Calisthenics Academy.  

8. Przedstawianie,  rozpowszechnianie  i  udostępnianie  wszelkich  informacji  handlowych  lub 

podejmowanie działań marketingowych przez podmioty i osób trzecie, bez wyraźnej zgody Zarządu 

Calisthenics Academy, jest zabronione. Naruszenie powyższego zakazu, mimo wezwania przez 

Calisthenics Academy do zaprzestania naruszeń będzie skutkować podjęciem odpowiednich kroków 

prawnych.  Za naruszenie niniejszego punktu Calisthenics Academy może nałożyć na podmiot 

naruszający karę pieniężną w wysokości do 10 000,00 zł. 

9. Członek Calisthenics  Academy dobrowolnie podaje   swoje   dane   osobowe   potrzebne   do   

zawarcia umowy oraz uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Calisthenics Academy. 

10. Calisthenics Academy zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Członek Calisthenics Academy 

zostanie  poinformowany  o  zmianie  Regulaminu  w  terminie 14 dni przed jego zmianą, z 

możliwością złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w przypadku nie zaakceptowania treści 

nowego Regulaminu. Niezłożenie oświadczenie o nieakceptowaniu treści nowego regulaminu 

rozumiane jest jako akceptacja nowego regulaminu. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sale treningowe Calisthenics Academy mogą być objęte 

monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu 

związanym z bezpieczeństwem i ochroną Członków Calisthenics Academy i ich mienia. 

Bydgoszcz 10.01.2020 r. 

 


