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Regulamin korzystania z usług KLUBU „J&J Sport Center”.
(obowiązujący od dnia 10-03-2018 r.)
Poniższy regulamin klubu określa prawa i obowiązki klientów. Został stworzony, aby zapewnić naszym
klientom bezpieczeństwo i miłe spędzanie czasu podczas każdej wizyty w J&J Sport Center.

§ 1. Spis terminów:
1. Usługodawca/Właściciel – J&J Sport Center Spółka jawna.
2. Centrum Sportu J&J/Klub – lokalizacja świadczenia usług: ul. Winnicka 40, 30-394 Kraków.
3. Karta członkowska J&J – Indywidualna karta z kodem kreskowym do której przypisywany jest
dowolny zakupiony karnet. Karta J&J jest wydawana i przypisywana do jednej osoby, która
może korzystać z zakupionych karnetów przypisanych do Karty J&J.

4. Klient – Osoba korzystająca z usług Centrum sportu na podstawie:

•
•
•

wykupionego jednorazowego biletu;
wstępu do Centrum Sportu za pomocą programów partnerskich;
akcji promocyjnych organizowanych przez Centrum Sportu.

Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, która posiada
pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z usług oraz biorąca pełną
odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią.
5. Członek KLUBU – Osoba korzystająca z usług na podstawie:

•
•
•
•

karnetu o ograniczonej ilości wejść w ciągu określnego czasu;
karnetu open;
wstępu do Centrum Sportu za pomocą programów partnerskich po złożeniu formularza
rejestracyjnego w Recepcji Centrum Sportu;
akcji promocyjnych organizowanych przez Centrum Sportu.

Członkiem Klubu może być wyłącznie osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, która
posiada pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z usług oraz biorąca pełną
odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią.
6. Karta wstępu – plastikowa karta wydawana przez Recepcję przed każdym skorzystaniem z

wybranych zajęć sportów walki lub zajęć fitness. Wizerunek karty:
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7. Program Partnerski – Multisport Plus, FIT Profit, OK System.
8. Pisemne oświadczenie - dokument, który zawiera:

•
•
•
9.

10.
11.
12.
13.

1.

2.
•
•
•
3.

4.

zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie osobom niepełnoletnim z usług
Centrum Sportu;
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie osobom niepełnoletnim z zajęć
sportów walki;
informację o braku przeciwskazań do podejmowania wysiłku podczas ćwiczeń dla kobiet w
ciąży.
Osoba towarzysząca/pierwszy raz korzystająca – Osoba korzystająca z usług Centrum Sportu
na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji. Osoba ta wchodzi do Centrum
Sportu bez konieczności uiszczania opłaty. W celu uniemożliwienia wielokrotnego wejścia
gratisowego tej samem osoby, osoba ta wypełnia formularz rejestracyjny z podstawowymi
danymi kontaktowymi.
Karnet – terminowy abonament uprawniający do korzystania z określonych usług i na
zasadach dotyczących dostępnych w ofercie karnetów.
Osoby uprawnione do działania w imieniu Centrum Sportu – Właściciele, Menadżer,
Obsługa Recepcji.
Personel Centrum Sportu – Menadżer, Pracownicy Recepcji, Instruktorzy, Trenerzy.
Zajęcia grupowe – zajęcia fitness, sportów walki, aqua aerobik prowadzone w oparciu o
wcześniej ustalony harmonogram, w których udział wymaga spełnienia warunków np.
zapisywania się.
§ 2. Zakres usług J&J Sport Center:
Centrum Sportu świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w których skład wchodzi min.
Siłownia, pływalnia, jacuzzi, sauny itp. Których pełna lista i cennik znajdują się w ofercie
dostępnej w recepcji, na stronie www.jjsportcenter.pl oraz w zakładce „MENU” na profilu
Facebook J&J Sport Center.
Klient/Członek Klubu ma prawo do wstępu i korzystanie z wybranych przez siebie usług na
podstawie:
zakupu biletu jednorazowego;
zakupu karnetu znajdującego się w ofercie Centrum Sportu;
akcji promocyjnych organizowanych przez Właścicieli Centrum Sportu (wstęp gratisowy na
zajęcia sportów walki i zajęcia fitness).
Sprzęt, który znajduje się w Centrum Sportu spełnia wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń,
a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne wykształcenie
adekwatne do prowadzonych przez siebie zajęć gwarantujące bezpieczeństwo.
Zawieszenia karnetu – Członkowie Klubu J&J mają możliwość jednorazowego zawieszenia
aktualnego karnetu na okres 7 dni.
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§ 3. Zasady korzystania z usług Centrum Sportu dla Klientów i członków Klubu J&J Sport Center.
1. Sprzedaż karnetów i korzystanie z zakupionych karnetów odbywa się zgodnie procedurą
poniżej.
2. Formalności zakupu karnetu i wydania karty J&J:

Formalnośći

• Przygtotuj dokument tożsamośći ze zdjęciem.
• Wypełnij formularz rejestracyjny.

•Wypełniony i podpisany formularz przekaż recepcji celem wprowadzenia
danych do systemu potwierdzając dane dokumetem tożsamości ze
zdjęciem.
Wprowadzanie •Podczas wprowadzania danych zapoznaj się z ogólnodostępnym
regulaminem korzystania z usług Centrum Sportu.
danych

•Wybierz Karnet, który chcesz kupić.
Zakup karnetu i •Wydanie karty członkowskiej z kodem kreskowym (10 zł brutto),
wydanie KARTY
finalizowanie transakcji.
członkowskiej
J&J

3. Termin ważności karnetów jest określony w ogólnodostępnym cenniku usług.
4. Posiadacz karty członkowskiej J&J może korzystać z usług Centrum Sportu wyłącznie po
identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem zgodnie z instrukcją:

RECEPCJA

Sprawdzenie
KARNETU

WEJSĆIE do
Centrum Sportu
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•Przygtotuj dokument tożsamośći ze zdjęciem.
•Przekaż kartę członkowską J&J oraz dokument tożsamości ze
zdjęciem do wglądu.

•Pracownik Recepcji sprawdzi aktualnie obowiązujące karnety.
•Karnet aktualny pkt 1 poniżej:
•Karnet nieaktualny pkt 2 poniżej:

•Pkt 1 - wejście na wybraną usługę.
•Pkt 2 - przedłużenie karnetu lub wykupienie biletu jednorazowego.

5. Klienci korzystający z zajęć sportów walki i zajęć fitness zobowiązani są do odebrania karty
wstępu na zajęcia przed ich rozpoczęciem. Kartę wstępu należy przekazać
Trenerowi/Instruktorowi prowadzącemu zajęcia. W przypadku niezgodności ilości kart z ilością
osób będących aktualnie na treningu, osoby nie będące na liście proszone będą o
opuszczenie treningu celem dokonania czynności opisanych powyżej.
6. Każdy karnet jest przypisywany do jednej osoby i do jednej Karty członkowskiej J&J. Nie ma
możliwości przeniesienia karnetów i tym samym Karty członkowskiej J&J na inna osobę – to
ma charakter osobisty.
7. Opłata bezzwrotna za Kartę członkowską J&J wynosi 10 zł brutto. Za każde następne wydanie
Karty członkowskiej J&J nie wynikające z winy Usługodawcy opłata wynosi kolejne 10 zł
brutto.
8. Uszkodzenie, zgubienie, zniszczenie, kradzież karty J&J – Centrum Sportu nie bierze na siebie
odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia karty.
9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty J&J powinien być niezwłocznie zgłoszony
osobom uprawnionym do działania w imieniu Centrum Sportu.
10. Posługiwanie się Kartą członkowską J&J przez osobę nieuprawnioną skutkuje unieważnieniem
Karty J&J co jednoznacznie skutkuje unieważnieniem zakupionych karnetów na daną Kartę
J&J.
11. Wstęp na karnet bez Karty członkowskiej J&J z kodem kreskowym i bez dokumentu
tożsamości ze zdjęciem oznacza zakup biletu jednorazowego dla osób chcących skorzystać
z usług Centrum Sportu.
12. Klient powinien korzystać ze stref, pomieszczeń i urządzeń Centrum Sportu zgodnie z
przeznaczeniem biorąc pod uwagę zasady określone w niniejszym regulaminie, a także
wynikające z innych odrębnych regulaminów (np. regulaminu pływalni, sauny) i instrukcji
znajdujących się na terenie Centrum Sportu lub przytoczonych słownie przez personel
Centrum Sportu.
13. Klienci mają obowiązek podczas wykonywania ćwiczeń dostosować się do zasad zgodnych
z przeznaczeniem sprzętu znajdującego się na terenie Centrum Sportu, a także dostosować
objętość
i intensywność ćwiczeń do własnych możliwości i stanu zdrowia.
14. Osoba dorosła kupująca karnet lub jednorazowe wejście oświadcza, że jej stan zdrowia
pozwala na korzystanie z wybranych przez siebie zajęć grupowych.
15. Każda kobieta w ciąży jest zobowiązana:
• poinformować o tym fakcie obsługę recepcji i instruktora;
• przed wykupieniem karnetu na zajęcia grupowe dostarczyć zaświadczenie lekarskie o
braku
przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych;
• podpisać oświadczenie dla kobiet w ciąży;
• wybrać trening odpowiedni dla kobiet w ciąży, według zaleceń instruktora.
§ 4. Zasady korzystania z szatni Centrum Sportu.
1. Klienci/ Członkowie Klubu są zobowiązani do zostawienia swoich rzeczy w szatniach
przeznaczonych do danej strefy. W szatniach znajdują się szafki zamykane na klucz po
wcześniejszym wrzuceniu monety 2 zł / monety J&J, którą się odzyskuje po otwarciu szafki.
Klient/ Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania staranności podczas zamykania
szafki po wcześniejszym zostawieniu tam swoich rzeczy. W razie nieprawidłowości działania
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mechanizmu zamykania szafki Klient/ Członek Klubu ma obowiązek zgłosić to do personelu,
w przeciwnym razie Usługodawca nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
2. Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta/Członka
Klubu na terenie Centrum Sportu lub poza szafką zamykaną na klucz.
3. Klient/Członek Klubu po zakończeniu korzystania z usług zobowiązany jest do zwolnienia
ogólnodostępnej szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy. Jeżeli w danym dniu po
opuszczeniu Centrum Sportu jakakolwiek ogólnodostępna szafka będzie zamknięta – szafka
zostanie otwarta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji
Centrum Sportu. Odbiór zawartości szafki w Recepcji będzie możliwy po zapłaceniu 30 zł kwoty odpowiadającej wynajęciu szafki na wyłączność na okres 30 dni. Po upłynięciu 24
godzin zawartość szafki będzie zutylizowana.
4. Opłata za karnety jak i jednorazowe bilety dokonuje się we wskazanych formach płatności
przyjętych przez Usługodawcę.

§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Zakup karnetu lub jednorazowego wejścia przez Klienta lub Członka Klubu jest równoznaczny
z akceptacją powyższego regulaminu.
2. Klient/Członek Klubu zobowiązany jest do naprawy wyrządzonej szkody w mieniu Centrum
Sportu lub innego Klienta/Członka Klubu korzystającego z usług Centrum Sportu, a także za
szkody wyrządzone sobie samemu poprzez zaniechanie i niestosowanie się do zasad
panujących w Centrum Sportu.
3. Zmiany dotyczące niniejszego regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientom przez
zamieszczenie informacji za pomocą środków przekazu elektronicznego oraz w
ogólnodostępnym miejscu w Recepcji Centrum Sportu.
4. Centrum Sportu zastrzega sobie prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia danych
zajęć po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie zamieszczone w
widocznym miejscu w recepcji, informację telefoniczną, mailową, na profilu Facebook.com
oraz na stronie internetowej.
5. Klienci klubu są zobowiązani do czytania bieżących informacji i ogłoszeń umieszczanych w
w/w miejscach oraz dostosowywanie się do nich.
§ 6. Ochrona danych osobowych.
1. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz podając dane w sposób pełny, czytelny i zgodny
z prawdą. Centrum Sportu J&J nie uwzględnia wpisów niepełnych, nieczytelnych, błędnych
oraz nie podpisanych własnoręcznie.
2. Poprzez złożenie podpisanego formularza, posiadacz Karty członkowskiej J&J wyraża zgodę
na gromadzenie i przetwarzanie przez J&J swoich danych osobowych zawartych w
formularzu zgłoszeniowym w celach operacyjnych i marketingowych. Administratorem
danych osobowych jest Właściciel Centrum Sportu J&J Sport Center-Hajtek Spółka jawna z
siedzibą w Krakowie przy ul. Winnicka 40, 30-394 Kraków.
3. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.
zm.).
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich
poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania
usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania
informacji o zmianie drogą mailową na adres: recepcja@jjsportcenter.pl.
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Informacja przetwarzania danych osobowych RODO
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym
informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest J&J Sport Center-Hajtek Spółka jawna z
siedzibą w Krakowie przy ul. Winnicka 40 (dalej jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem ochrony danych w J&J Sport
Center-Hajtek Spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Winnicka 40 jest Pan Jarosław Koza, adres
e-mail: boiska@jjsportcenter.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz operacyjnych
niezbędnych do wykonania umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat/10lat/nieokreślony.
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem.
6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO;
7. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klient powinien kontaktować się
pod adresem: boiska@jjsportcenter.pl.
8. Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom
(odbiorcom).
9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
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