Regulamin świadczenia usług przez Boulderaj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gdańsku zwana dalej
Blokfit

§ 1 Zakres usług Blokfit

1.

2.
3.
4.

Blokfit, świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w zakresie korzystanie z hali boulderingowej
oraz prowadzenia zajęć ze wspinaczki boulderowej oraz innych aktywności określonych w
cenniku usług.
Korzystanie ze świadczonych przez Blokfit usług odbywa się poprzez uzyskanie statusu
członka Klubu, jak również w przypadkach określonych w § 2 ust.6 Regulaminu.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Członka Klub należy rozumieć osobę, która
spełnia kryteria określone w §2 niniejszego Regulaminu.
Opłata wpisowa jest kosztem wydania karty oraz wprowadzeniem klubowicza do systemu.

§ 2 Członkostwo w Klubie Blokfit

1.Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Rodzaj Członkowstwa określony jest w Umowie.
2. Członkowstwo w Klubie Bolkfit powstaje w momencie zawarcia Umowy Członkowstwa w Blokfit,
która zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa taka może zostać rozwiązana w dowolnym czasie
za wypowiedzeniem na warunkach określonych w § 3.
3. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Członkiem Klubu za zgodą swoich
przedstawicieli ustawowych. Członkiem klubu może być również osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem stosownych postanowień § 4. Status
Członka Blokfit uzyskuje się po: wypełnieniu i podpisaniu Umowy oraz uiszczeniu opłaty
abonamentowej w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług Blokfit.
4. W przypadku, gdy Członek klubu opóźnia się płatnością powyżej 7 dni roboczych Blokfit ma

możliwość zawieszenia uprawnień Członka klubu poprzez wstrzymanie możliwości korzystania
z usług Blokfit, aż do momentu uregulowania należności. W takim przypadku Członek klubu nie jest
zwolniony z obowiązku regulowania należności zgodnie z zawartą Umową.
5. Członek Klubu upoważniony jest do korzystania z urządzeń i wyposażenia Blokfit oraz usług
świadczonych w Blokfit, na warunkach wskazanych w Umowie oraz załączonych do niej
Regulaminach i cennikach.
6. Członkiem Klubu można zostać również poprzez uiszczenie jednorazowej opłaty dodatkowej
(Członkowstwo) uzuskując Kartę Członkowstwa, dającą większe uprawnienia niż dotychczasowe a w
szczególności zniżki na wejścia pojedyńcze, zgodnie z aktualnym cennikiem Blokfit. Tak uzyskane
Członkowstwo jest niezależne od Umowy i nie ma ono wpływu na czas trwania ewentualnej Umowy i
wysokośćwynikającego z niej abonamentu.

7. Członek Klubu, posiadający abonament na czas nieokreślony, może zawiesić członkostwo w Klubie
na okres nieprzekraczający 60 dni, Członkostwo w Klubie zostaje przedłużone o okres, w którym
członkostwo zostało zawieszone. W przypadku wyjazdu służbowego, choroby stosowne
zaświadczenie potwierdzającego brak możliwości uczestniczenia w zajęciac należy przedłożyć do 14
dni od jego otrzymania,
8. O fakcie zawieszenia członkostwa w Klubie członek Klubu ma obowiązek poinformować Blokfit w
formie pisemnej, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany adres: info@blokfit.pl
9. Członek klubu jest obowiązany powiadomić Blokfit o zmianie swojego dotychczasowego miejsca
zamieszkania.

§ 3. Rozwiązanie Umowy

1. Dla swej skuteczności rozwiązania Umowy na czas nieokreślony należy dokonać z zachowaniem 2
miesiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Wypowiedzenie skutkuje rozwiązaniem umowy w pierwszym możliwym
terminie.
2. Umowa ulega rozwiązaniu automatycznie bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku zalegania członka z opłatą za 3 miesięczne i następujące po sobie okresy rozliczeniowe
lub rażącego naruszenia warunków umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 opłata abonamentowa jaką uiścił
członek Klubu, za okres w których umowa już nie obowiązywała, podlega zwrocie w terminie 14 dni od
przedłożenia stosownego potwierdzenia uzasadniającego taką okoliczności.
4. Członek Klubu może przenieść swoje członkostwo na inną osobę za zgodą tej osoby oraz zgodą
Blokfit. W takim wypadku, zainteresowane strony zawierają Umowę cesji, na mocy której, nowa osoba
wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu. Za przepisanie członkostwa pobiera
się opłatę 50 zł od osoby, na którą karnet ma zostać przepisany. Przepisywany karnet nie może być
zadłużony.

§ 4. Karty członkowskie

1. Członek Blokfit, który uiścił opłatę dodatkową ( Członkowstwo) otrzymuje imienną kartę
członkowską, będącą dokumentem legitymującym członkostwo oraz prawo do korzystania z usług
Klubu. Za wystawienie karty lub jej duplikatu Blokfit zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty
jednorazowej w wysokości zgodnej z cennikiem.
2. Kartą imienną może posługiwać się tylko i wyłącznie Członek Klubu, z zastrzeżeniem odmiennych
postanowień niniejszego paragrafu.
3. W przypadku, gdy Umowę podpisuje Pracodawca, staje się on Członkiem Klubu i zostaje wskazany
na karcie członkowskiej, jako jej posiadacz. Pracodawca przedstawia Blokfit
listę swoich
pracowników, którym Blokfit wystawi imienne karty członkowskie uprawniające ich do korzystania
z usług Klubu na takich samych zasadach jak Członkowie Klubu.
5. Członek Klubu nie może odstępować swojej imiennej karty członkowskiej innej osobie, z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 3 ust. 4.

6. Kartę członkowską należy okazać przy wejściu na teren Blokfit i pozostawić ją w recepcji przez
czas korzystania z usług.
6 W przypadku zagubienia karty Członek Klubu Blokfit zobowiązany jest powiadomić pracowników
recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty.

§5. Opłata Abonamentowa

1.Opłata abonamentowa płatna jest z góry w całym okresie trwania Umowy w miesięcznych ratach w
terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca.
2. Wysokość opłaty abonamentowej zależy od rodzaju Członkowstwa zgodnie z cennikiem usług.
3.W przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony okres rozliczeniowy obejmuje pełny miesiąc
kalendarzowy. W przypadku Umowów rozpoczynających się po 10 dniu miesiąca kalendarzowego
opłata naliczana jest proporcjonalnie w dniach obowiązywania umowy. W pozostałych wypadkach jak
za pełny miesiąc.
4. Po rozwiązaniu Umowy z powodu braku płatności Członek klubu w przypadku zawarcia kolejnej
Umowy z Blokfit obowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej z góry za okres 3 miesięcy.
5. Członek Klubu wyraża zgodę na przesyłanie Faktur drogą elektroniczną na podany przez niego
adres e-mail.
6.Młodzieży szkolnej do lat 19 oraz studentom przysługuje zniżka na świadczone przez Blokfit usługi
zgodnie z obowiązującym cennikiem, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego deklarowany
status.
7. Dzieci do lat 14 mogą korzystać usług Blokfit pod opieką ustawowego przedstawiciela lub
ustalonego z nim opiekuna w szczególności trenera Blokfit.
8. Dzieci do lat 6 mają wstęp wolny.
9. W przypadku niemożności pobrania przez Blokfit wymaganej płatności wgotówce Członek jest
zobowiązany do wskazania karty kredytowej lub debetowej lub podpisania „zgody do obciążania
rachunku” (polecenie zapłaty), jako alternatywnej metody płatności, która po wyrażeniu przez Członka
odrębnej zgody i wypełnieniu Formularza Aktualizacji Danych zostanie zastosowana. Podpis Członka,
wyrażający zgodę na obciążenie wskazanego przez niego rachunku bankowego przy użyciu karty
kredytowej lub karty debetowej o numerze wskazanym przez Członka lub podpisanie „zgody do
obciążania rachunku”, uprawnia Blokfit do obciążenia rachunku Członka pełną należną kwotą bez
konieczności zawiadomienia Członka o tym fakcie. Jeżeli Członek nie posiada ważnej karty
kredytowej lub debetowej i jego zgoda do obciążania rachunku lub karty „nie działa” z jakiejkolwiek
przyczyny, Członek zostanie obciążony kwotą 10 PLN w przypadku pierwszej niepomyślnej próby
ściągnięcia należności. W przypadku kolejnych niepomyślnych prób ściągnięcia należności Blokfit
może nałożyć na Członka opłatę w dowolnej wysokości (jednak nie wyższą niż 50PLN) każdorazowo,
kiedy kolejne należne Składki Członkowskie nie zostaną pobrane przy użyciu wybranej przez niego
metody płatności (obciążenie rachunku lub karty kredytowej); może on także zostać poproszony o
wpłatę depozytu pieniężnego równego jednomiesięcznej olaty abonamentowej, z której Blokfit będzie
mógł potrącić zaległe płatności należne, zgodnie z niniejszą umową. Przy czym niezależnie od tego
Członek jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia wszelkich działań w celu umożliwienia pobrania
przez Blokfit należnych płatności za Opłaty poprzez uzyskanie karty kredytowej lub debetowej,
wypełnienie nowej „zgody na obciążanie rachunku”, a w szczególności zapewnienie środków na
rachunku bankowym na uiszczenie opłat członkowskich zgodnie z umową. Wszelkie kwoty depozytu,

które nie zostaną wykorzystane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zostaną zwrócone
Członkowi po wygaśnięciu Umowy.

.

§ 6 Obowiązki Członka Klubu

1. Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu korzystania z hali wspinaczkowej
Bolokfit będący do wglądu w Klubie.
2. W uzasadnionych przypadkach Blokfit może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których
zachowanie bądź ubiór zostaną uznane przez pracownika Blokfit za nieodpowiednie.
3. Zabrania się używania, bez zgody kierownika Blokfit, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.
4. Zabrania się przeprowadzania treningów personalnych na terenie Klubu przez klubowicza bez
zgody kierownika klubu.
5. Członek klubu wyraża zgodę na wykorzystanie, przez Blokfit, swojego wizerunku utrwalonego
podczas korzystania z usług Blokfit może wykorzystać wizerunek Członka klubu w celach
marketingowych i promocyjnych w szczególności w takich formach publikacji jak: foldery, ulotki,
reklama w czasopismach, reklama w internecie, filmy promocyjne.
6. Rażące lub uporczywe uchylanie się od obowiązków przez Członka lub naruszanie zakazów
obowiązujących Członka upoważnia Blokfit do rozwiązania Umowy z winy Członka klubu
7. Noszenia w trakcie treningów odzieży sportowej oraz zmiennego obuwia sportowego, różnego od
tego, w którym Uczestnik przyszedł do Blokfit.
8. Przestrzegania czystości oraz powszechnie przyjętych norm zachowania się.
9. Powstrzymywania się od zachowań mogących zakłócić korzystanie z usług Blokfit przez inne
osoby lub działań mogących spowodować uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń Blokfit,
10. Zapoznania się przed rozpoczęciem ćwiczeń z zasadami użytkowania urządzeń, ściany
wspinaczkowej oraz wykonywania ćwiczeń zgodnie z zaleceniami instruktora lub kierownika hali.
11. Na terenie Blokfit obowiązuje zakaz: wnoszenia alkoholu, środków odurzających, narkotyków;
wnoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznyc.

§ 7 Odpowiedzialność Klubu
1. Członkowie są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób z urządzeń i /
lub wyposażenia Blokfit. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania
sprzętu, przed jego użyciem Członek ma obowiązek skonsultować się z jednym z przedstawicieli
Klubu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Blokfit ma prawo uzależnić zgodę na wstęp na jego
teren lub (i) przyjęcie w poczet Członków od dostarczenia Blokfit stosownego zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

3. Członkowie klubu przed rozpoczęciem korzystania z usług rekreacyjno-sportowych zobowiązani są
do umieszczenia swoich rzeczy w szafce znajdującej się w szatni oraz do jej prawidłowego
zamknięcia. W przypadku rzeczy wartościowych Członkowie Klubu są zobowiązani do pozostawienia
takich rzeczy w depozycie w recepcji.
4. Blokfit może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów, prac
konserwatorskich, zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, jak również
z powodu siły wyższej. W przypadku planowanego zamknięcia Klubu Członkowie zostaną
powiadomieni o tym z kilkudniowym wyprzedzeniem. Stosowna informacja na ten temat zostanie
umieszczona na terenie Blokfit w miejscu ogólnodostępnym. Jednocześnie Umowa i Karta
Członkowska zostaną automatycznie przedłużone o ilość dni w jakich obiekt był nieczynny.
§ 8 Pozostałe
1. Blokfit zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzeczUczestnika bez podania
przyczyny. W tym przypadku Blokfit zobowiązuje się do zwrotu części abonamentu, który nie został
wykorzystany przez Uczestnika a Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego
tytułu.
2. Blokfit ma prawo zabronić wstępu na jego teren osobie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
środków odurzających, a także osobie bez odpowiedniego stroju sportowego a w szczególności
zmiennego obuwia sportowego.
3. Uczestnicy ponoszą finansową odpowiedzialność za zniszczenia lub inneszkody wyrządzone na
terenie Blokfit.
4. Klub Blokfit jest otwarty 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem niektórych dniświątecznych uznanych
ustawowo jako dni wolne od pracy. Blokfit z tygodniowym wyprzedzeniem będzie informował, w które
dni będzie nieczynny z powodu wymienionych dni wolnych. Godziny otwarcia dostępne na stronie
Klubu Blokfit pod adresem www.blokfit.pl
5. Na żądanie Uczestnika faktury VAT są wystawiane wyłącznie na podstawie przedstawionego
paragonu fiskalnego najpóźniej w terminie 7 dni od daty jego wystawienia.
6. Blokfit zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Członkowstwa, Regulaminu Korzystania z hali
jak oraz cennika informując o tym z tygodniowym wyprzedzeniem, jak i zmiany harmonogramu zajęć.

7. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
Siedziba operatora hali wspinaczkowej Blokfit:
Boulderaj sp. z o.o., Ul. Słowackiego 1A, 80 – 257 Gdańsk
Tel: 58 728 49 55, Mail: info@blokfit.pl
NIP: 5842735526
Regon: 222033045

