Regulamin zajęć rekreacyjnych „Fitness” organizowanych przez
Białołęcki Ośrodek Sportu

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
BOS – należy przez to rozumieć Białołęcki Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Światowida 56 w Warszawie, jednostkę
organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Obiekcie – należy przez to rozumieć wyodrębniony Obiekt będący w zarządzaniu Białołęckiego Ośrodka Sportu.
Dyrektorze BOS – należy przez to rozumieć Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu.
Kierownik Działu - należy przez to rozumieć Kierownika Działu Obsługi Klienta i Sportu
Instruktor /Prowadzący zajęcia – należy przez to rozumieć osobę o której mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy o sporcie, zgodnie z którą
trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:
1)ukończyła 18 lat;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
3)posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,
XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.).
Za zapewnienie prowadzenia zajęć przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje odpowiada Organizator.
Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin zajęć rekreacyjnych „Fitness” organizowanych przez Białołęcki Ośrodek Sportu
Regulamin Hali Sportowej – należy przez to rozumieć Regulamin Hali Sportowej BOS.
Sala fitness – należy przez to rozumieć pomieszczenie sportowo – rekreacyjne służące do celów prowadzenia zajęć fitness, mogące
być również wydzieloną częścią innej Hali. Pomieszczenie znajdujące się na terenie obiektu BOS przy ul. Światowida 56 lub
Strumykowej 21 w Warszawie, zarządzane prze BOS.
Uczestnik zajęć fitness - należy przez to rozumieć osobę która, wykupiła bilet, karnet lub może korzystać z zajęć na podstawie
umowy abonamentowej.
Ustawa o sporcie – należy przez to Ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176)
Umowa abonamentowa – umowa zawarta z podmiotem świadczącym na rzecz klientów usługi sportowo – rekreacyjne, z których
mogą korzystać osoby fizyczne za okazaniem stosownego dokumentu określonego tą umową, zwanego dalej „kartą” .

1. Wszystkie zajęcia organizowane przez BOS prowadzone są przez Instruktora posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
2. Harmonogram organizowanych przez BOS zajęć rekreacyjnych dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcjach Ośrodka. Z przyczyn organizacyjnych oraz innych niezależnych od BOS, BOS zastrzega sobie prawo do
zmiany godzin zajęć oraz Instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie biletu jednorazowego, karnetu lub posiadanie karty. Karnet
upoważnia do 4, 8 lub 12 wejść na dowolne zajęcia fitness organizowane przez BOS. Termin obowiązywania karnetu
wynosi 30 dni od daty pierwszego wejścia na zajęcia.
4. Uczestnik zajęć fitness, który wykupił karnet ma pierwszeństwo wejścia na zajęcia pod warunkiem rezerwacji miejsca w
recepcjach BOS (mailowo na adres recepcja@bos.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 22 676-20-72 wew. 101 lub
201).
5. Przed przystąpieniem do zajęć fitness należy zapoznać się z treścią Regulaminu i Regulaminu Hali Sportowej.
6. Zakup biletu jednorazowego, karnetu lub posiadanie karty jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
7. Wszystkich uczestników Zajęć fitness obowiązuje strój i obuwie sportowe z białą podeszwą (lub inną nie
pozostawiającą śladów).
8. Przed wejściem na teren sali należy pobrać klucz do szafki, pozostawiając w szatni ogólnej odzież wierzchnią i buty.
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9. Klucze do szafek ubraniowych wydaje pracownik BOS. Po skończonych zajęciach wszyscy uczestnicy są zobowiązani do
ich zwrotu.
10. Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka pobierana jest opłata.
11. Uczestnik zajęć fitness biorący udział w zajęciach, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny, deklaruje tym samym, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowo -rekreacyjnych i nie ma
żadnych przeciwwskazań lekarskich do brania czynnego udziału w zajęciach.
12. Uczestnicy zajęć fitness uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
13. W przypadku złego samopoczucia, niedyspozycji zdrowotnej, urazu lub kontuzji należy niezwłocznie powiadomić o tym
instruktora lub prowadzącego zajęcia.
14. Na terenie Sali fitness obowiązuje zakaz: wnoszenia i spożywania jedzenia, napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzających, palenia papierosów, wnoszenia i używania przedmiotów szklanych, niebezpiecznych i o ostrych
krawędziach.
15. Uczestników zajęć fitness obowiązuje zakaz uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
16. Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest Instruktor lub Prowadzący zajęcia.
17. Za stan urządzeń i sprzętu do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest
Instruktor lub Prowadzący zajęcia.
18. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w depozycie.
19. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie BOS oraz w szatniach, BOS nie ponosi odpowiedzialności.
20. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje
odpłatność odpowiadająca pełnej wysokości powstałej szkody.
21. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych – BOS nie ponosi
odpowiedzialności.
22. Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim.
23. W przypadku niewykorzystania karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy a także przedłużenie jego ważności z
zastrzeżeniem par. 24.
24. W przypadku remontów, przerw technologicznych etc. uniemożliwiających korzystanie z zajęć fitness zakupione
karnety przedłużają swoją ważność o czas w którym Użytkownik nie mógł korzystać z zajęć.
25. Wszystkie wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać do Kierownika Działu.
26. Karnet ważny jest 6 miesięcy od daty zakupu.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor BOS.
28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2016 r.

Dyrektor
Białołęckiego Ośrodka Sportu
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