Regulamin Ogólny
KIDS FITNESS CLUB, ul. Izy Zielińskiej 17, Żyrardów
ZGODNIE Z REGULAMINEM KIDS FITNESS CLUB
WYKUPUJĄC BILET WSTĘPU, KARNET, USŁUGĘ W KIDS FITNESS CLUB,
DOROSŁY UCZESTNIK LUB
W IMIENIU DZIECKA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY
OŚWIADCZA, ŻE:
UCZESTNIK ZAJĘĆ SPORTOWYCH, IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ UCZESTNIK ZABAW W STREFIE TRAMPOLIN I
STREFIE ZABAW W TYM KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ (PLACU ZABAW) jest pod standardową kontrolą lekarską i
nie ma zdiagnozowanych żadnych dolegliwości (chorób) mogących ograniczyć czynny udział w zajęciach
sportowych, zabawie w strefie zabaw i strefie trampolin, a także posiada pełną zdolność fizyczną do udziału w
zajęciach sportowo-ruchowych (brak przeciwskazań lekarskich i zdrowotnych), organizowanych i realizowanych
przez Kids Fitness Club.
WYRAŻA ZGODĘ:
na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika do celów marketingowych
(m.in. w materiałach promocyjnych, katalogach, folderach, plakatach, ulotkach, stronach internetowych,
mediach społecznościowych, w prasie i telewizji), a także na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA
podczas świadczenia usługi przez Kids Fitness Club w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Zabawa w strefie zabaw w KIDS FITNESS CLUB odbywa się według systemu czasowego zawartego w cenniku dotyczącego danego
dnia tygodnia , opłata pobierana jest z góry.
2. Rodzice lub opiekunowie przebywający z dziećmi w strefie (PLAC ZABAW) – sami pilnują godziny zakończenia czasu zabawy, przy
przekroczeniu czasu określonego przy zakupie biletu pobierana będzie dodatkowa opłata zgodna z cennikiem.
3. Strefa zabaw przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 10 roku życia.
4. Klient dokonujący zakupu biletu, karnetu lub usługi oświadcza, że zapoznał się z regulaminem KIDS FITNESS CLUB oraz PLACU
ZABAW.
5. Dzieci przebywają w części zabawowej sali bez obuwia w skarpetkach. Zdejmują buty w szatni.
6. Rodzice/Opiekunowie także przebywają w skarpetkach lub ochraniaczach na buty!!! Podyktowane jest to wspólną troską o czystość.
7. Przed wejściem do KIDS FITNESS CLUB należy zdjąć dziecku wszelkie przedmioty, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrażać ich
bezpieczeństwu podczas zabawy ( kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki, okulary, klucze, telefon komórkowy itp.).
8. Dzieci przebywające w strefie zabaw pozostają pod opieką rodziców lub opiekuna, którym może być tylko osoba pełnoletnia.
9.Dzieci nie mogą pozostać bez opiekuna.
10. Obsługa KIDS FITNESS CLUB zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w obiekcie w przypadku jego niestosownego
zachowania, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.
11.Zabrania się biegania po schodach, placu zabaw i pozostałym terenie KIDS FITNESS CLUB.
12. Artykuły spożywcze dzieci konsumują wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia
jedzenia i napojów do strefy zabaw i strefy trampolin.
13. KIDS FITNESS CLUB nie odpowiada za skutki wynikające ze spożywania artykułów wniesionych przez dzieci lub opiekunów na teren
KIDS FITNESS CLUB.
14. Na terenie KIDS FITNESS CLUB obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
15.Obsługa zastrzega sobie prawo do wyproszenia z lokalu osób spożywających alkohol i palących tytoń na terenie KIDS FITNESS CLUB.
16. KIDS FITNESS CLUB nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz
nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w Kids Fitness Club rzeczy.
17. Wszelkie roszczenia zgłaszane po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe w KIDS FITNESS CLUB.
18. Pobyt w KIDS FITNESS CLUB oznacza znajomość i pełną akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu PLACU ZABAW.
19. Każde dziecko przebywające w KIDS FITNESS CLUB, korzysta z urządzeń strefy trampolin i strefy zabaw (PLACU ZABAW) na
własną i wyłączną odpowiedzialność rodzica i opiekuna prawnego, który świadomy jest możliwości i stanu zdrowia dziecka oraz
wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.
20. Rodzic lub opiekun prawny świadomy jest i akceptuje fakt, że KIDS FITNESS CLUB zwolniony jest całkowicie od jakiekolwiek
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z obu stref,
a szczególnie strefy trampolin i strefy zabaw (PLACU ZABAW)
21. Rodzic lub opiekun prawny dziecka świadomy jest i akceptuje fakt, że KIDS FITNESS CLUB zwolniony jest całkowicie od
jakiekolwiek odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających z KIDS FITNESS
CLUB
22. Dzieci mogą korzystać ze strefy zabaw (PLACU ZABAW) tylko i wyłącznie pod stałą opieką rodzica bądź opiekuna a ze strefy
trampolin w obecności instruktora!.
23. Za wszelkie szkody materialne i zniszczone mienie KIDS FITNESS CLUB wyrządzone przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice
lub opiekunowie prawni.

ZAKUP BILETU WSTĘPU, KARNETU TUDZIEŻ WYKUPIENIE USŁUGI,
IMPREZY, URODZIN W KIDS FITNESS CLUB JEDNOZNACZNIE OZNACZA
AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

