
 
Regulamin Fitness 

 

§1.  

ZASADY CZŁONKOSTWA 

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z siłowni jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym 

Regulaminie. Wykupienie karnetu bądź jednorazowego biletu wstępu jest równoznaczne z jego akceptacją. 

2. Członkiem Klubu Anin Fitness  może być osoba pełnoletnia oraz, za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, osoba, która ukończyła 14 lat . 

3. Dokumentem potwierdzającym członkostwo klubu jest aktywna Karta członkowska, opatrzona imieniem i nazwiskiem Członka klubu, oraz numerem ID, 

który pozwala na identyfikację Członka klubu w systemie komputerowym. 

4. Rodzaje kart, ich ceny wraz z określonymi strefami  i czasem dostępu dla Członków klubu określa cennik klubowy. 

5. Członkostwo klubu nie może być odstąpione innym osobom kartą abonamentową może posługiwać się jedynie jej właściciel. 

6. W wypadku naruszenia postanowień pkt.4 przez Członka klubu, któremu przypisana jest odstąpiona karta, Klub ma prawo dokonać zatrzymania karty, 

wykluczenia Członka, a osobie przebywającej w klubie w sposób nieuprawniony, naliczenia opłaty zgodnej z cennikiem oraz kary porządkowej 

w wysokości 100 zł. 

7. Obsługa Anin Fitness ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości w przypadku wątpliwości, czy karta należy do osoby, która nią się posługuje. 

8. Karnet OPEN jest ważny przez 30 dni od dnia zakupienia a Karnet 10 wejść ważny przez 60dni. 

9. Do karnetów dodatkowo klient ma możliwość skorzystania po skończonym treningu z strefy saun 5 razy w miesiącu bez dopłaty.  

10. Strefa saun dostępna jest dla Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 14:00 do 21:15 oraz w weekendy od 10:00 do 19:45. 

11. Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika recepcji klubu o chęci z korzystania ze sfery saun, wpisania się na listę; imieniem, nazwiskiem i 

godziną wejścia oraz pobrania żółtego paska umożliwiającego przejście do strefy. Maksymalny czas pobytu w strefie relaksacyjnej wynosi 45minut. 

Kilkukrotne przekroczenie czasu, bądź limitu miesięcznego może skutkować odmówieniem w przyszłości możliwości korzystania ze strefy saun. 

12. Klienci korzystający ze strefy saun mają zabronione przechodzenie do hali basenowej i korzystanie atrakcji znajdującej się na niej. Ratownicy maja 

prawo do wyproszenia osoby znajdującej się bez prawnie na płycie basenu. 

13. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.  

14. W przypadku utraty karty przez Klienta, zobowiązany jest on do natychmiastowego powiadomienia o tym Klubu. Za wydanie kolejnej karty dla Klienta, 

klub pobierze opłatę w wysokości 10 zł.  

§ 2.  

ZAKRES USŁUG 

1. Członkowie klubu mają możliwość korzystania z następujących usług oferowanych przez Anin Fitness, zgodnie z uprawnieniami przypisanymi do 

zakupionej Karty Członkowskiej 

o FITNESS:  Klimatyzowana sala do wszelkiego rodzaju ćwiczeń wytrzymałościowych, kształtujących, odchudzających i choreograficznych. 

o SIŁOWNIA: Klimatyzowana sala wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń siłowych i aerobowych  

o STREFA SAUN: Posiadacz ważnego karnetu oraz użytkownicy posługujący się kartami: Multisport, Fitprofit, Fitsport oraz O.K System mogą 

skorzystać z 5 wejść na strefę saun po skończonym treningu bez dopłat. Do użytku Klientów jest sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi oraz 

basen zewnętrzny.  

2. Klub umożliwia korzystanie z całej oferty klubu na zasadzie wejść jednorazowych osobom, które nie posiadają karnetu. 

§ 3. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Anin Fitness otwarty jest w godzinach poniedziałek – piątek 8:00 – 22:00 a w weekendy 10:00 – 20:00 

2. Wejście do klubu oraz wejście do poszczególnych stref dostępu umożliwia aktywna karta klubowa, lub karta jednorazowego lub wielokrotnego dostępu, 

wydawana przez recepcję po opłaceniu przez klienta określonej usługi.  

3. Korzystanie z siłowni i zajęć fitness: 

o Korzystanie ze sprzętu możliwe jest po odbyciu lekcji demonstracyjnej i zapoznaniu się z funkcjonowaniem sprzętu. 

o Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan sprzętu. Każdą usterkę należy zgłosić obsłudze. Nie należy podejmować samodzielnych 

prób naprawy urządzenia. 

o Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

o Zabrania się rzucania ciężarów i gwałtownego opuszczania wyciągów. 

o Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.  

o Na każde zajęcia grupowe obowiązują zapisy.  

o Dokonując rezerwacji na zajęcia fitness należy podać imię i nazwisko 

o Maksymalna ilość osób na zajęciach wynosi 18. 



o Klient może wpisać się na listę rezerwy, oczekując że ktoś zwolni miejsce ale w przeciwnym wypadku nie gwarantuję mu to uczestnictwa w 

zajęciach. Możliwe jest wtedy skorzystanie z siłowni/cardio. 

o Klient spóźniony na zajęcia, omijający rozgrzewkę prowadzoną przez instruktora ćwiczy na własną odpowiedzialność. 

o Zajęcia Fitness trwają 55min. 

o Pilot do klimatyzacji może być wydawany jedynie instruktorom fitness. 

o Zabrania się klientom na sali fitness ingerowania w ustawienia sprzętu nagłaśniającego. 

o Zabrania się klientom na sali fitness oraz na siłowni ingerowania oraz samodzielnego przestawiania ustawień klimatyzacji. 

o Zabrania się klientom wchodzenia na piętro magazynku na sali fitness. 

o Po skończonych zajęciach należy zostawić ład i porządek na sali fitness. 

o Po skończonym ćwiczeniu Klient powinien zdezynfekować sprzęt na którym ćwiczył, środkami, które otrzyma od obsługi. 

o Korzystający z Klubu Klient ma obowiązek opuszczenia sali ćwiczeń na 15 min. przed zamknięciem obiektu.  

o Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 2 osób. Klient 

ma prawo do odebrania tych zajęć w terminie późniejszym, bądź ich zamiany na korzystanie w taki samym czasie z siłowni /cardio.  

o Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć aerobiku, zmiany instruktora, oraz likwidacji grup i redukcji liczby godzin aerobiku. 

4. Korzystający z usług na terenie Anin Fitness zobowiązani są do: 

o Zachowania nie stwarzającego zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych osób. 

o Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad etycznych.  

o Przechowywania rzeczy osobistych w sposób uporządkowany, wyłącznie w szafkach osobistych, dostępnych w szatniach. 

o Noszenia odpowiedniego dla uprawianej dyscypliny sportu ubioru oraz zmienionego czystego obuwia. 

o Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia zbędnej odzieży wierzchniej oraz torby w szatni. 

o Zachowania i przestrzegania czystości. 

o Stosowania się do zaleceń instruktorów. 

o Wykonywania ćwiczeń w sposób bezpieczny tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z 

większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora. 

o Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i 

powiadomić obsługę siłowni bądź instruktora fitness. 

o Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania się na terenie siłowni w sposób odpowiedni, nie przeszkadzający innym osobom 

korzystającym z siłowni. Zabrania się w szczególności używania wulgarnego lub obraźliwego języka. 

o Po zakończeniu ćwiczeń, Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku. 

5. Na terenie Anin Fitness obowiązuje zakaz: 

o Korzystania z usług i urządzeń siłowni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających lub 

psychotropowych. 

o Palenia tytoniu. 

o Wnoszenia napojów w butelkach lub pojemnikach szklanych oraz bez odpowiedniego zabezpieczenia przed ich rozlaniem. 

o Wnoszenia i używania broni, oraz przedmiotów niebezpiecznych. 

o Samodzielnego regulowania urządzeń technicznych. 

o Używania urządzeń i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

o Wprowadzania zwierząt. 

o Prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy w pomieszczeniach do ćwiczeń. 

o Prowadzenia akwizycji lub działalności gospodarczej bez zezwolenia kierownictwa Anin Fitness. 

o Naklejania i pozostawiania reklam bez zgody kierownictwa Anin Fitness. 

o Wnoszenia urządzeń rejestrujących i rejestrowania jakichkolwiek zdarzeń za pomocą zapisu obrazu i dźwięku bez zgody kierownictwa Anin 

Fitness. 

6. Anin Fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu. 

7. Wszystkie rzeczy wydane przez Anin Fitness a użytkowane przez Członków Klubu, stanowią własność Anin Fitness. 

8. Anin Fitness nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członka Klubu, powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez niego postanowień 

Regulaminów 

9. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia. 

10. Osoby korzystające z Anin Fitness oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną 

odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 

11. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez niego lub jego podopiecznych. 

12. Do obsługi urządzeń, naprawy lub regulacji uprawnieni są wyłącznie pracownicy klubu. 

13. Pracownicy klubu mogą odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których stan, zachowanie lub ubiór jest nieodpowiedni. 

14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń oraz wyposażenia Ośrodka Sportu i Rekreacji będące wynikiem 

niezastosowania się do zasad korzystania z w/w sprzętu oraz wskazówek personelu siłowni. 

15. Obiekt jest monitorowany. 

                                                                                                                                                      Dyrektor OSiR Wawer M.st. Warszawy                      


