
ARTIS WELLNESS CLUB 
REGULAMIN KLUBU  

 
Niniejszy Regulamin Klubu Fitness ARTIS Wellness Club 
prowadzonego przez Spółkę ARTIS Wellness Club Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział pod 
numerem KRS: 0000550648, NIP: 5242778008, o kapitale 
zakładowym w wysokości: 1 005 000 zł (jeden milion pięć 
tysięcy złotych) stanowi, co następuje: 
 
I. DEFINICJE 

1. Podstawowe pojęcia zastosowane w 
niniejszym regulaminie mają znaczenie 
wskazane poniżej: 
a) Członek Klubu – osoba fizyczna, 

korzystająca z usług ofertowanych przez 
Klub na podstawie Umowy oraz na 
zasadach opisanych w Regulaminie; 

b) Członkostwo – uprawnienie do 
korzystania z usług Klubu na podstawie 
Umowy oraz Regulaminu; 

c) Klub – klub fitness ARTIS Wellness Club;  
d) Opłata członkowska – opłata z tytułu 

korzystania z usług oferowanych przez 
Klub; 

e) Opłata rejestracyjna – jednorazowa 
opłata z tytułu podpisania Umowy z 
Klubem;  

f) Opłata za Kartę członkowską – 
jednorazowa opłata za wydanie Karty 
członkowskiej; 

g) Przedsprzedaż – zawarcie Umowy z 
Klubem w okresie przed otwarciem Klubu; 

h) Opiekun – osoba zatrudniona przez Klub, 
która z ramienia Klubu zajmuje się osobą 
fizyczną w wieku od 3 do 11 lat w strefie 
„Club Junior”; 

i) Regulamin – niniejszy regulamin; 
j) Umowa – umowa pomiędzy Członkiem 

Klubu a Klubem na korzystanie z usług 
Klubu; 

k) Karta członkowska – imienna karta 
upoważniająca Członka Klubu do wstępu 
na teren Klubu; 

l) Formularz członkowski – formularz 
zawierający dane personalne osoby 
fizycznej w oparciu, o który jest zawierana 
Umowa; 

m) Obsługa Klubu – osoby zatrudnione w 
Klubie na podstawie umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej; 

n) Trener – osoba zatrudniona przez Klub, 
która zajmuje się rozwojem fizycznym 
Członków Klubu; 

o) Wyposażenie Klubu – sprzęt sportowy, 
umeblowanie i inne przedmioty 
znajdujące się na terenie Klubu; 

p) Recepcja – oznakowane miejsce w Klubie 
przeznaczone do przyjmowania Członków 
Klubu i pozostałych interesantów oraz 

załatwiania wszelkich spraw 
administracyjno-technicznych; 

q) Cennik – lista opłat pobieranych przez 
Klub oraz usług świadczonych przez Klub 
wraz z cenami dostępna w Recepcji Klubu; 

r) Formularz rezygnacji – formularz 
zawierający oświadczenie o 
wypowiedzeniu Umowy dostępny w 
Recepcji Klubu; 

s) Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy – 
pisemne oświadczenie Członka Klubu w 
przedmiocie wypowiedzenia Umowy; 

t) Osoba niepełnoletnia – osoba fizyczna, 
która nie ukończyła 18 roku życia. 

 
II. CZŁONKOSTWO 

1. ARTIS Wellness Club prowadzi klub fitness dla 
swoich Członków pod adresem wskazanym na 
stronie internetowej www.artisclub.pl. 

2. Członkiem Klubu może zostać osoba, która 
ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność 
do czynności prawnych. Członkiem Klubu może 
zostać również osoba która ukończyła 16 lat, a 
nie ukończyła lat 18, o ile jej rodzić lub opiekun 
prawny wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie 
Umowy oraz korzystanie osoby niepełnoletniej 
z Klubu. W takim wypadku Umowa zawierana 
jest po uprzednim przedłożeniu przedmiotowej 
zgody, przy czym pełną odpowiedzialność za 
zobowiązania związane z Członkostwem w 
Klubie osoby niepełnoletniej ponosi rodzic lub 
opiekun prawny.  

3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, a 
także regulaminu członkostwa Junior oraz Club 
Junior, do Klubu nie mają wstępu osoby 
poniżej 16 roku życia. 

4. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem 
wskazanym w Umowie. 

5. Zawarcie Umowy następuje w dniu podpisania 
Formularza członkowskiego i złożenia 
pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i 
respektowaniu postanowień Regulaminu. Od 
tego dnia Członkowi Klubu przysługuje prawo 
do korzystania z usług oferowanych przez Klub. 
W przypadku zawarcia Umowy w okresie 
Przedsprzedaży, Członkostwo rozpoczyna się z 
datą otwarcia Klubu.  

6. Każdy Członek Klubu w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zawarcia Umowy otrzyma 
imienną Kartę członkowską, którą będzie mógł 
odebrać w Recepcji Klubu. Członkowie Klubu są 
zobowiązani do okazywania swoich Kart 
członkowskich za każdym razem, kiedy 
wchodzą do Klubu. Obsługa Klubu może 
również zażądać okazania dokumentu 
tożsamości (tj. dowodu osobistego lub 
paszportu), w celu prawidłowej identyfikacji 
Członka Klubu. Klub nie jest zobowiązany do 
zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do 
Klubu w przypadku nieokazania przez Członka 
Klubu Karty członkowskiej lub dokumentu 
tożsamości.  



7. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia 
Karty członkowskiej przez Członka Klubu, nowa 
Karta członkowska zostanie wydana Członkowi 
Klubu z nowym numerem rejestracyjnym, za 
opłatą przewidzianą aktualnym Cennikiem. 

8. Karta członkowska jest imienna i prawo do 
korzystania z niej nie może być przeniesione na 
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Klubu. Karta członkowska nie może być 
również użyczona osobom trzecim. W 
przypadku użyczenia Karty zostanie ona 
zatrzymana przez Klub. Prawo do odebrania 
Karty członkowskiej będzie miał tylko 
uprawniony Członek Klubu. 

9. Przekazanie Członkostwa osobie trzeciej jest 
możliwe za zgodą Klubu i podlega opłacie w 
wysokości opłaty transferowej, zgodnie z 
obowiązującym Cennikiem.  

10. Umowa dotycząca Członkostwa w Klubie 
zostaje zawarta na czas określony 6 miesięcy 
12 miesięcy lub 24 miesięcy. Z dniem 
następującym po ostatnim dniu okresu 
obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega 
przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że 
Członek Klubu nie później niż na 30 dni przed 
upływem okresu  obowiązywania Umowy, 
wypełni Formularz rezygnacji dostępny w 
Recepcji (za potwierdzeniem wpłynięcia do 
Klubu) lub wyśle listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru drugiej stronie 
Umowy Oświadczenie o wypowiedzeniu 
Umowy. Opłaty członkowskie pozostają bez 
zmian, z wyjątkiem stosowania klauzuli  pkt III. 
16 Regulaminu. Jeżeli czas trwania Umowy 
zostanie przedłużony na czas nieokreślony, to 
każda ze stron ma prawo w każdej chwili 
wypowiedzieć Umowę zachowując 2 

miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem 
na koniec miesiąca kalendarzowego.  
Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z 
nim związane, w tym obowiązek uiszczania 
Opłaty członkowskiej, wygasają z ostatnim 
dniem okresu wypowiedzenia.  

11. W okresie obowiązywania Umowy Klub jest 
uprawniony do jej wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy Członek 
Klubu zachowuje się w Klubie w sposób 
agresywny, bądź w inny niedopuszczalny 
sposób narusza postanowienia Umowy, w tym 
także  postanowienia Regulaminu, nie stosuje 
się do poleceń kierownictwa Klubu lub Obsługi 
Klubu lub zalega z zapłatą Opłaty członkowskiej 
przez okres dłuższy niż 30 dni. 

12. W przypadku Umowy zawartej poza siedzibą 
lokalu Klubu, Członek Klubu ma prawo do 
odstąpienia od umowy bez podawania 
przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
Umowy. 
 

III. PŁATNOŚCI 
1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania: 

Opłaty rejestracyjnej oraz Opłat członkowskich 
w kwocie wskazanej w Umowie. 

2. O ile nie zastrzeżono inaczej, Opłata 
rejestracyjna oraz Opłata członkowska za 
pierwszy miesiąc Członkostwa są należne w 
dniu zawarcia Umowy.  

3. Za wyjątkiem pierwszej Opłaty rejestracyjnej i 
pierwszej Opłaty członkowskiej uiszczanych w 
dniu zawarcia Umowy, których płatność może 
zostać dokonana w formie gotówkowej, Klub 
stosuje wyłącznie system płatności 
bezgotówkowych. Klub, w zależności od 
wyboru sposobu płatności dokonanego w 
Umowie, uprawniony jest do pobierania opłat 
poprzez obciążenie wskazanego przez Członka 
Klubu rachunku bankowego przy użyciu karty 
kredytowej m.in. VISA, MASTERCARD lub za 
pośrednictwem polecenia zapłaty poprzez 
obciążenie wskazanego przez Członka Klubu 
rachunku bankowego. 

4. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w 
następujący sposób:  
a) miesięcznie – w wysokości odpowiednio 

1/24 dwuletniej  1/12 rocznej albo 1/6 
półrocznej Opłaty członkowskiej, 
wskazanej w Umowie, płatne do 5 
(piątego) dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego, 

b) jednorazowo – w wysokości całkowitej 
rocznej/ półrocznej/dwuletniej. Opłaty 
członkowskiej wskazanej w Umowie, 
płatnej przy podpisaniu Umowy..  

5. Opłata członkowska nie uwzględnia 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków.  

6. Członek Klubu, w zależności od wyboru 
sposobu płatności dokonanego w Umowie, 
zobowiązany jest do wskazania numeru i daty 
ważności karty kredytowej lub numeru 
rachunku bankowego w celu dokonania Opłat 
członkowskich oraz wyrażenia na piśmie zgody 
odpowiednio na obciążenie karty kredytowej 
lub rachunku bankowego Członka Klubu w celu 
dokonania Opłat członkowskich. 

7. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić na 
formularzu polecenia zapłaty jednakowy 
podpis lub podpisy (w przypadku 
współwłaściciela konta posiadacza rachunku) 
zgodne ze wzorami złożonymi w banku. Podpis 
Członka Klubu na zleceniu stałym z karty 
kredytowej lub poleceniu zapłaty, uprawnia 
Klub do obciążenia rachunku karty kredytowej 
lub rachunku bankowego Członka Klubu, pełną 
należną kwotę z tytułu Opłaty członkowskiej, 
bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie 
Członka Klubu. 

8. Sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania 
polecenia zapłaty jest monitorowane i 
chronione przez bank, w którym Członek Klubu 
posiada konto bankowe. 

9. W przypadku, gdy data płatności przypada na 
dzień, który nie jest dniem roboczym, 
dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane 
w najbliższym dniu roboczym, przypadającym 
po dacie płatności. 



10. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić 
środki na koncie bankowym, aby w terminie 
realizacji płatności przez polecenie zapłaty czy 
płatności kartą kredytową na jego rachunku 
znajdowała się kwota niezbędna do opłacenia 
Opłaty członkowskiej.  

11. W przypadku niemożliwości pobrania środków 
z rachunku Członka Klubu, Klub podejmie 
ponownie próby obciążenia rachunku 
bankowego Członka Klubu. W przypadku 
bezskutecznych prób obciążenia rachunku 
Członka Klubu oraz  w przypadku braku 
uregulowania zaległości z tytułu Opłat 
członkowskich zgodnie z pkt. 15 poniżej, Klub 
ma prawo do wypowiedzenia Umowy.  

12. Członek Klubu zobowiązany jest poinformować 
Klub oraz ustalić inny sposób realizacji 
płatności w przypadku, gdy: 
a) odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w 

swoim banku zgodę na obciążenie 
rachunku; 

b) środki na rachunku bankowym Członka 
Klubu nie wystarczają na pokrycie pełnej 
kwoty transakcji polecenia zapłaty; 

c) jego rachunek został zamknięty; 
d) złożył w swoim banku dyspozycję 

odwołania niezrealizowanego polecenia 
zapłaty; 

e) zmienił dane w swoim banku, w 
szczególności dane osobowe niezbędne 
do realizacji przez Klub polecenia zapłaty. 

13. Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z 
kosztami ponoszonymi przez Członka Klubu 
wobec jego banku, które to koszty nie są 
zwracane przez Klub. 

14. Członek Klubu zobowiązany jest przed 
skorzystaniem z polecenia zapłaty do 
weryfikacji, czy rachunek bankowy Członka 
Klubu prowadzony jest przez bank, który 
obsługuje polecenie zapłaty. 

15. W razie powstania zaległości z tytułu Opłat 
członkowskich przekraczającej 30 dni lub 
podania przez Członka Klubu danych, które 
uniemożliwiają Klubowi realizację polecenia 
zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od 
wybranego sposoby zapłaty), po uprzednim 
zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z 
następujących kanałów: telefonicznie, sms-
owo, e-mailowo lub pisemnie Członka Klubu o 
zaległościach, Klub może wezwać Członka 
Klubu do zapłaty udzielając mu dodatkowego 7 
(siedmio) dniowego terminu zapłaty zaległości 
pod rygorem rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, a następnie, w przypadku 
braku zadośćuczynienia wezwaniu dokonać 
rozwiązania Umowy.  

16. Klub zastrzega sobie prawo zmian wysokości 
Opłat członkowskich po upływie odpowiednio 
6, 12 albo 24 - miesięcznego okresu 
obowiązywania Umowy. Jeżeli Opłaty 
członkowskie mają ulec zmianie, Klub 
powiadomi o tym Członka Klubu, z co najmniej 
14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem 

przed wprowadzeniem zmiany. W przypadku 
sprzeciwu Członka Klubu na wprowadzone 
zmiany w wysokości Opłaty członkowskiej, 
Członkowi Klubu przysługuje prawo 
wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach w 
wysokości Opłat ze skutkiem na dzień wejścia 
w życie zmiany. Wypowiedzenie musi być 
złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
IV ZASADY UPRAWIANIA SPORTU  

1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział 
w zajęciach w Klubie oraz korzystają z 
wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na 
własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione 
przez Członków Klubu w Klubie, chyba że 
wynikają one z winy Klubu, w tym z 
niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w 
które wyposażony jest Klub. 

2. Obsługa Klubu nie posiada wykształcenia 
medycznego. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej 
lub zdolności do wykonywania ćwiczeń 
fizycznych, Członek Klubu, przed 
przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek 
ćwiczeń, powinien zasięgnąć porady 
medycznej. 

3. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek 
problemy ze zdrowiem lub przyjmują 
lekarstwa, które w jakikolwiek sposób 
wpływają na ich zdolności fizyczne lub 
psychiczne, korzystają z wyposażenia i 
urządzeń Klubu na własną odpowiedzialność i 
ryzyko.  

4. Klub zapewnia Członkom Klubu bezpłatną 
opiekę Trenerów. 

5. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do 
korzystania z prywatnych trenerów osobistych 
w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych 
zatrudnionych w Klubie).  

6. Zabrania się Członkom Klubu prowadzenia 
treningów personalnych. 

7. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia 
czasu dostępu do niektórych urządzeń i 
wyposażenia Klubu (np. cardio), mając na 
względzie potrzeby korzystania z urządzeń i 
wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu.  

8. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania 
ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić 
utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w 
czystości. 

9. Członkowie Klubu są zobowiązani do noszenia 
na terenie Klubu odpowiedniego stroju 
sportowego, a także zmiennego, krytego 
obuwia sportowego. 

10. Członkowie Klubu są zobowiązani do noszenia 
obuwia kąpielowego na gumowej, 
antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach 
takich jak łazienki oraz pomieszczenia 
prysznicowe. 

11. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia 
na zajęcia z Trenerami punktualnie. Nie jest 



dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po 
rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są 
zobowiązani nie zakłócać zajęć z Trenerami w 
żaden sposób. 

12. Prowadzący zajęcia Trener ma prawo 
ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub 
poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, 
jeżeli w opinii Trenera, sala ćwiczeń jest 
przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega 
poleceń Trenera. 

13. Zabronione jest korzystanie z sauny przez 
Członków Klubu, będących pod wpływem 
alkoholu, środków mających wpływ na 
krążenie krwi i metabolizm komórkowy, 
środków antyhistaminowych, beta-blokerów 
lub środków uspokajających. Członkowie Klubu 
cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby 
serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży, 
powinni skonsultować się z lekarzem przed 
skorzystaniem z sauny. 

14. Podczas uprawniania sportu, w szczególności 
zajęć fitness, Członkowie Klubu zobowiązani są 
do przestrzegania Umowy, w tym także 
niniejszego Regulaminu oraz poleceń Trenerów 
i Obsługi Klubu. 

15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
oraz kontuzje Członków Klubu powstałe na 
terenie Klubu, wynikłe z nieprzestrzegania 
zasad bezpieczeństwa,  instrukcji użytkowania 
sprzętu i urządzeń należących do Klubu oraz 
Regulaminu. 
 

V. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE 
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 
oraz instrukcji użytkowania pomieszczeń, 
urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w 
szczególności do instrukcji przekazywanych 
przez Trenerów. Członek Klubu ponosi 
materialną odpowiedzialność za uszkodzenie 
lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub 
sprzętu należących do Klubu. 

2. Członkowie Klubu zobowiązani są do 
stosowania się do ogólnie przyjętych norm 
zachowania podczas korzystania z usług 
oferowanych przez Klub. Niedopuszczalne jest 
uniemożliwianie lub utrudnianie korzystania z 
Klubu innym Członkom Klubu. Niedopuszczalne 
jest także zachowanie uwłaczające godności 
innych Członków Klubu, w tym używanie 
wulgarnego lub obraźliwego języka.  

3. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz 
zażywanie jakichkolwiek środków 
psychoaktywnych na terenie Klubu jest 
zabronione.   

4. Zabronione jest korzystanie z usług 
oferowanych przez Klub przez Członków Klubu 
będących pod wpływem alkoholu, środków 
mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm 
komórkowy, środków antyhistaminowych, 
beta-blokerów lub środków uspokajających. 

5. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu 
wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, 

biżuterii, kluczyków do samochodu, ważnych 
dokumentów, telefonu komórkowego, 
komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on 
zobowiązany do zdeponowania tychże 
przedmiotów w Recepcji. Za rzeczy 
wartościowe, które nie zostały zdeponowane 
w Recepcji, Klub nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach 
na okres przekraczający czas jednostkowego 
treningu, w czasie którego szafki powinny być 
zamknięte. Członek Klubu po skończonym 
treningu, opuszczając Klub, zobowiązany jest 
do zabrania z szafek ze sobą wszystkich 
należących do niego przedmiotów. Za rzeczy 
pozostawione w szatniach oraz na terenie 
Klubu z naruszeniem postanowień Regulaminu, 
Klub nie bierze odpowiedzialności. 

 
VI. OGÓLNE WARUNKI 

1. Klub jest czynny 7 dni w tygodniu za wyjątkiem 
dni świątecznych uznanych za dni wolne od 
pracy oraz dni występujących pomiędzy dniami 
świątecznymi, w które to Klub zastrzega sobie 
prawo do ustaleniach innych godzin otwarcia 
niż tych ogólnie przyjętych. Informacje 
o aktualnych godzinach otwarcia Klubu 
dostępne będą w Recepcji Klubu oraz na 
stronie internetowej Klubu. Zamknięcie Klubu 
we wskazane dni wolne od pracy nie powoduje 
zmniejszenia Opłat członkowskich 
przewidzianych Umową i Regulaminem. Klub 
zastrzega sobie prawo do zmiany godzin 
otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie 
potrzeby. 

2. Klub jest obiektem monitorowanym. 
3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć 

trening, najpóźniej 30 minut przed 
zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej o 
godzinie zamknięcia. 

4. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na 
teren Klubu. 

5. Z uzasadnionych przyczyn, Klub zastrzega sobie 
prawo do odmowy przyjęcia danej osoby w 
poczet Członków Klubu lub wpuszczenia jej na 
teren Klubu. 

6. Ceny za używanie wyposażenia Klubu lub za 
świadczenie usług, niewchodzących w zakres 
danego typu członkostwa, są określone w 
Cenniku. 

7. Ważne informacje są wywieszane na tablicach 
ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu. 

8. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o 
zmianie miejsca swojego zamieszkania, 
numeru telefonu i adresu e-mailowego. W 
przeciwnym wypadku zawiadomienia, o 
których mowa w Regulaminie, będą kierowane 
do Członka Klubu pod znane Klubowi dane 
teleadresowe. 

9. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia 
usług i zamknięcia obiektu Klubu lub jego części 
w celu przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych, remontów lub innych 
działań, które okażą się niezbędne do 



prawidłowego funkcjonowania Klubu i 
świadczenia usług na najwyższym poziomie. O 
powyższym Klub będzie informował Członków 
Klubu zarówno na tablicach ogłoszeń w 
pomieszczeniach Klubu, jak i na stronie 
internetowej Klubu.  

10. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w Regulaminie, przy czym zmieniony 
Regulamin powinien zostać opublikowany na 
stronie internetowej Klubu, a Członkowi Klubu 
przysługuje prawo rezygnacji z Członkostwa w 
terminie 7 dni od momentu publikacji 
zmienionego Regulaminu. 

11. Zmiany Regulaminu wynikające ze zmian 
powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, nie wymagają publikacji zmienionego 
Regulaminu. 

12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie 
będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

13. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących 
funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy 
o kontakt pod adresem email: 
biuro@artisclub.pl. Klub zobowiązuje się do 
udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania i 
sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni 
roboczych od dnia otrzymania pytania. 

14. Członek Klubu może składać reklamacje w 
sprawie dotyczącej niezgodnego z 
Regulaminem świadczenia usług przez Klub 
listownie na adres placówki Klubu, pisemnie w 
Recepcji placówki Klubu lub przesyłając e-mail 
na adres biuro@artisclub.pl. W celu zgłoszenia 
reklamacji Członek Klubu powinien wskazać 
swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer 
Karty członkowskiej, a także przedstawić stan 
sprawy. Reklamacje rozpatrywane są w 
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 
opublikowania na stronie internetowej Klubu.  

16. Przez podpisanie Regulaminu, Członek Klubu 
potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał 
go, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich 
przestrzegania. 

17. Do Umowy pomiędzy Członkiem Klubu a 
Klubem zastosowanie ma polskie prawo. 
Wszelkie spory, mogące powstać w związku z 
zawarciem Umowy, będą rozpoznane przez 
właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania cywilnego. 
 

VII. REGULAMIN „Club Junior” 
1. Osoby małoletnie pomiędzy 3 a 11 rokiem 

życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko 
pod opieką i nadzorem dorosłego Członka 
Klubu (rodzica lub opiekuna prawnego). Osoby, 
pod których opieką znajdują się osoby 
małoletnie w Klubie, zobowiązane są do 
pobytu na terenie Klubu i odpowiadają za 
bezpieczeństwo małoletnich oraz wszelkie 
szkody przez nie wyrządzone. 

2. Klub zapewni Członkom Klubu możliwość 
pozostawanie małoletnich do lat 11 w strefie 

„Club Junior” pod opieką Opiekuna w 
godzinach określonych przez Klub. Klub 
zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy 
Opiekuna (ich skrócenia lub wydłużenia) w 
razie potrzeby. 

3. Rodzic lub opiekun prawny, pozostawiający 
dziecko w strefie „Club Junior”, ma obowiązek 
wpisać na listę obecności swoje imię i nazwisko 
oraz imię i nazwisko dziecka, a także zostawić 
swój aktualny numer telefonu oraz nie 
opuszczać terenu Klubu. 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni mają 
obowiązek udzielenia pełnej informacji o 
sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na 
jego bezpieczeństwo i prawidłowe 
funkcjonowanie w grupie. 

5. Na teren „Club Junior” mogą nie zostać 
wpuszczone dzieci stwarzające zagrożenie dla 
innych dzieci, jak np. dzieci z opatrunkami 
gipsowymi, o widocznych oznakach chorób 
zakaźnych lub wykazujące się agresywnym 
zachowaniem wobec innych.  

6. Opiekunowie nie mają obowiązku przewijania 
dzieci oraz ich przebierania. Opiekunowie nie 
karmią dzieci. Rodzice lub opiekunowie prawni 
mogą zostać poproszeni przez Opiekuna o 
pomoc przy załatwianiu przez dzieci potrzeb 
fizjologicznych. 

7. W przypadku, gdy dziecko źle znosi pobyt w 
strefie „Club Junior” (np. płacze, jest 
niespokojne, itp.), jak również gdy nie stosuje 
się ono do zasad obowiązujących w „Club 
Junior” lub nie wykonuje poleceń Opiekuna, 
Opiekun może poprosić rodzica lub opiekuna 
prawnego o odebranie dziecka. W takiej 
sytuacji rodzic lub opiekun prawny obowiązany 
jest niezwłocznie stawić się i odebrać dziecko. 

8. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, 
wchodzących na teren „Club Junior”, powinny 
zdjąć dzieciom, przy czym mogą przekazać na 
przechowanie Opiekunom, wszelkie 
przedmioty mogące stanowić zagrożenie, a w 
szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, 
pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z 
ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi 
sznurkami (np. przy kapturach) lub same 
sznurki, długopisy, telefony komórkowe, 
odtwarzacze elektroniczne itp. 

9. Na terenie „Club Junior” obowiązuje zamienne 
obuwie, ewentualnie skarpetki. 

10. Okrycia wierzchnie dzieci pozostawiają w 
szatni. Klub nie odpowiada za przedmioty 
wartościowe i inne rzeczy pozostawione na 
terenie „Club Junior”. 

11. Spożywanie żywności i napojów w strefie „Club 
Junior” jest zabronione.  

12. Dzieci powinny korzystać z urządzeń, zabaw  i 
atrakcji zgodnie z ich przeznaczeniem, stosując 
się do postanowień Regulaminu i instrukcji 
oraz poleceń i wskazówek Opiekuna, jak 
również Obsługi Klubu. 

13. Klub nie odpowiada za wypadki spowodowane 
nieprzestrzeganiem Regulaminu, instrukcji 
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urządzeń i innych sprzętów w strefie „Club 
Junior” lub zaleceń Obsługi. 

14. Rodzice lub opiekunowie prawni odpowiadają 
za szkody wyrządzone przez dzieci na skutek 
nieprzestrzegania Regulaminu, instrukcji lub 
poleceń Obsługi, a także spowodowane 
wskutek innego działania lub zaniechania 
leżącego po ich stronie. 

15. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń 
losowych, wypadków lub innych zachowań 
stwarzających zagrożenie w strefie „Club 
Junior” należy niezwłocznie poinformować 
Obsługę. 

16. Strefa „Club Junior” objęta jest monitoringiem. 
Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych 
dzieci. 

17. Z uzasadnionych przyczyn, Klub zastrzega sobie 
prawo odmówienia wstępu na teren „Club 
Junior”. 
 

 
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Danych Osobowych 
przetwarzanych w celu umożliwienia 
Członkowi Klubu korzystania z usług 
świadczonych przez Klub jest Klub.  

2. Podstawę prawną przetwarzania danych 
osobowych ujawnionych przez Członka Klubu 
w związku z korzystaniem z usług 
świadczonych przez Klub stanowią: 
a) zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2015, 
poz.1309), zgoda wyrażona przez Członka 
Klubu, którego dane dotyczą; 

b) zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, realizacja Umowy; 

c) zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, wypełnienie 
usprawiedliwionych celów realizowanych 
prze Administratora Danych. 

3. Dane osobowe Członka Klubu nie będą 
udostępniane innym odbiorcom danych w 
rozumieniu art. 7 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podawanie danych osobowych w związku z 
korzystaniem z usług świadczonych przez Klub 
jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu 
zawarcia oraz realizacji Umowy. 

5. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do 
treści jego danych oraz możliwość ich 
poprawiania. 

6. Klub udostępnia środki techniczne 
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu 
przez osoby nieuprawnione, danych 
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

 


