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REGULAMIN 
 
1. Członkiem Centrum Treningu Personalnego FitMixer może zostać osoba pełnoletnia. W 

przypadku dzieci i osób niepełnoletnich – korzystanie z oferty Centrum jest możliwe tylko za 
pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów lub pod ich obecnością. 

2. Warunkiem korzystania z usług Centrum jest aktywne/opłacone członkostwo miesięczne. 

3. Członek Centrum ma prawo do korzystania z pakietów treningowych, wejść indywidualnych 
do Centrum (na polecenie trenera zgodnie z planem treningowym), dostępu na teren prywatny 
Centrum, korzystania z parkingu, korzystania z preferencyjnych cen planów żywieniowych. 

4. Członkowie otrzymują pakiet startowy: kartę członkowską, shaker, frotkę na nadgarstek, 

odblask do biegania, torbę, bon na masaż oraz własnego pilota do bram. W przypadku 
zgubienia pilota za wydanie nowego należy uiścić opłatę w wysokości 60 zł. 

5. Centrum oferuje możliwość wykupienia treningów jednorazowych, pakietów treningowych 
(dla członków) oraz rozpisywania planów żywieniowych. Dodatkowo prowadzone są zajęcia 
grupowe wg grafiku dostępnego na recepcji. Ponadto oferuje produkty przeznaczania 
spożywczego. 

6. Każdy klient Centrum Treningu Personalnego FitMixer na pierwszym treningu testowym 
wypełnia i podpisuje Kartę Treningową wraz ze swoim trenerem. Podpis jest równoznaczny z 
zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, oświadczeniem o braku przeciwwskazań do 
treningu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązaniem się do ponoszenia 
pełnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z udziału w treningach. 

7. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach 
zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia 
ćwiczącego. 

8. Klient powinien określić jasno cel swoich ćwiczeń oraz słuchać rad i wskazówek trenera. Klient 
winien kompleksowo podejść do ćwiczeń, stosować odpowiednią dietę. 

9. Grafik treningów personalnych ustala trener personalny w porozumieniu z klientem. 

10. Klient powinien stawić się punktualnie na umówione zajęcia. 

Zaleca się aby zjawił się 10 min wcześniej w celu przygotowania się do treningu. 

11. W Centrum obowiązują karty członkowskie które należy założyć podczas pierwszej wizyty            
i odbijać przy każdym wejściu do Centrum oraz wyjściu z Centrum. W przypadku zagubienia 
karty należy wyrobić nową. Koszt nowej karty to 20 zł. 

12. Karta Klienta jest kartą imienną, jest ważna wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości              
i wyłącznie właściciel ma prawo z niej korzystać. 

13. Karta członkowska uprawnia do korzystania z programu lojalnościowego Centrum. 

14. Ceny pakietów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na 
stronie internetowej centrum oraz w recepcji. 

15. Ważność pakietów dostępna jest na stronie internetowej centrum oraz w recepcji. 

16. Rezerwacje terminów treningów personalnych dokonywane u trenerów są zobowiązujące. W 
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przypadku nie odwołania treningu z wyprzedzeniem co najmniej 12h trening zostaje uznany za 
wykonany i pobierana jest za niego opłata. 

17. W przypadku nie stawienie się trenera na umowionym treningu, trener zobowiązany jest do 

przeprowadzenia dodatkowego (bezpłatnego) treningu w ramach rekompensaty. 

18. W przypadku spóźnienia się trenera na umówiony trening, trener zobowiązny jest do 
przedłużenia treningu o czas spóźnienia lub odrobienia tego czasu przy okazji innego treningu. 

19. Zwrot za niewykorzystany „pakiet treningowy” jest możliwy jedynie po przedłożeniu 
zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w 
każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie. W takiej sytuacji 
prosimy o kontakt z trenerem prowadzącym i managerem. Podczas wyliczenia kwoty zwrotu, 
wykorzystane treningi zostają rozliczone jak treningi pojedyncze (każdorazowo płatne). 

20. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu lub jednorazowego wejścia Klient otrzymuje 
kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z Centrum. Zgubienie 
kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez Centrum  w wysokości 20 złotych w celu 

dorobienia nowego klucza. 

21. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Członków do 
Centrum. 

22. Pierwszy trening testowy wraz z konsultacją trwa ok 85 min. 

23. Standardowy trening personalny trwa 55 min (chyba, że ustalono inaczej). 

24. W przypadku złego samopoczucia, jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego 
należy o tym poinformować trenera FitMixer i natychmiast przerwać wysiłek fizyczny. 

25. Zabronione jest uczestnictwo we wszystkich aktywnościach Centrum pod wpływem alkoholu 
lub narkotyków. Centrum zastrzega sobie prawo wyproszenia Klienta będącego pod wpływem 
alkoholu. 

26. Na treningach obowiązuje zmienne obuwie sportowe i strój do ćwiczeń. Ćwiczący powinien 
posiadać wodę oraz ręcznik. Obowiązuje również wysoka kultura osobista. 

27. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży 
należy zgłosić się z informacją do prowadzącego oraz przynieść zgodę lekarza na wykonywanie 
ćwiczeń fizycznych oferowanych w ramach organizowanych zajęć. 

28. Centrum Trening Personalnego FitMixer nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia 
fizycznego i psychicznego uczestników zajęć, zarówno w trakcie treningów jak i w przerwach 
pomiędzy nimi. 

29. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Centrum zobowiązuje się do nieudostępniania 
danych Członków innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu                   
i korygowania własnych danych. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym, 

chronionym i posiadającym zabezpieczenia zgodne z GIODO. 

30. Centrum zastrzega sobie prawo do zamykania Centrum w celu przeprowadzenia prac 
remontowych lub porządkowych. 

31. Centrum zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z odbywających się treningów i 
wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fun Page na Facebooku oraz na stronie 
www.fitmixer.pl 

32. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 X 2015r. 

 


