Pomiędzy firmą Fitness24Seven Sp. z o.o., zwaną dalej F24S, i

Klub

zwanym dalej Członkiem klubu (trenującym), zawarta została następująca umowa dotycząca zajęć
oferowanych członkom klubu przez F24S, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami zawartymi na
odwrocie niniejszego dokumentu oraz stosownymi, osobnymi załącznikami do umowy, dotyczącymi
członków i firm pełniących funkcję opiekuna, itp.

Członek
Numer członkostwa

PESEL

Imię

Telefon (domowy)

Nazwisko

Adres e-mail

Adres

Firma

Kod pocztowy

Status członka

ID ok

Podpis

Telefon (służbowy lub komórkowy)

Rodzaj abonamentu

Nowy zakup

Odnowienie

Całodobowy
Podpis

Miejscowość

Numer karty

Otrzymałem(am)
kartę członkowską

Płatność
Za usługi świadczone przez F24S członkowie klubu muszą dokonywać
płatności (z VAT) według wybranego sposobu.

Opłata wpisowa

Kwota

Abonament przedpłacony

Opłata administracyjna, odnowienie członkostwa

Kwota

Data rozpoczęcia (DD.MM.RR):
Data zakończenia (DD.MM.RR):
Abonament stały (miesięczna opłata za pomocą polecenia zapłaty)

Nowa karta członkowska

Kwota

Polecenie zapłaty/Cykliczna płatność kartą
(opłata miesięczna)

Kwota

Data pierwszego Polecenia zapłaty/Cyklicznej płatności kartą (DD.MM.RR)

Przedpłacona

Kwota

Data pierwszej płatności z aktualnie obowiązującą ceną (DD.MM.RR)

Płatność kartą

Data rozpoczęcia (DD.MM.RR):
Abonament stały (miesięczna opłata za pomocą cyklicznych płatności kartą)
Data rozpoczęcia (DD.MM.RR):

12 miesięcy

Zobowiązanie uiszczania płatności miesięcznych za pośrednictwem
Polecenia zapłaty/Cyklicznej płatności kartą
Zgodnie z wybraną powyżej metodą płatności (Polecenie zapłaty/Cykliczna płatność
kartą) Członek klubu (osoba podpisana) niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania
podanych instrukcji dotyczących sposobu ustawienia płatności odpowiedniej dla
danej metody płatności (Polecenie zapłaty/Cykliczna płatność kartą) tak, aby firma
F24S mogła w ustalonym dniu zapłaty pobrać kwotę miesięcznej płatności.

Podpisano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 miesięcy
Kwota

W obiektach F24S nie ma możliwości płatności gotówką. Jedynymi możliwymi
formami płatności za produkty lub usługi świadczone przez F24S jest płatność
bezgotówkowa za pomocą polecenia zapłaty lub cyklicznej płatności kartą (w
przypadku płatności elektronicznych) albo za pomocą karty płatniczej/
kredytowej (w recepcjach obiektów F24S).
Odbiorca płatności

Fitness24Seven Sp. z o.o., Ul. Zagrody 20A, 30-318 KRAKÓW,
KRS: 0000482273, Nr NIP: 6762468414

Warunki szczególne
Podpisując niniejsze zasady/regulamin, potwierdzam, że przeczytałem(am) i zrozumiałem(am) je oraz że jestem w pełni
świadomy(a) prawa firmy F24S do wypowiedzenia członkostwa w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad.
Trenując w czasie między godz. 22:00 i 8:00 nie zakłócaj spokoju sąsiadów i innych osób przebywających w pobliżu obiektu, np. nie rozmawiaj
zbyt głośno, delikatnie odkładaj ciężarki i opuszczaj obciążniki. Opuszczając obiekt, miej na uwadze spokój sąsiadów.
Potwierdzam rejestrację moich linii papilarnych. Będzie to wykorzystywane do rejestracji moich wejść i wyjść z klubu.Jestem świadomy(a), że w
obiekcie funkcjonuje całodobowy system monitoringu i akceptuję to. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń zgłaszanych na policję zapis
monitoringu jest przekazywany policji.
Jestem świadomy(a) obecności ochroniarzy, którzy kontrolują osoby przebywające na terenie obiektu, dlatego zawsze muszę mieć przy sobie
moją kartę członkowską w widocznym miejscu.
Nigdy nie mogę wpuszczać do obiektu, ani wypuszczać z obiektu jakichkolwiek osób poza samym sobą; naruszenie tej zasady skutkuje
natychmiastowym zawieszeniem członkostwa. W przypadku problemów lub sytuacji awaryjnej mam obowiązek zadzwonić na numer awaryjny.

Podpisano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpisano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpisano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpisano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zostałem/am poinformowany/a o warunkach płatności miesięcznych uwzględniających wybraną przeze mnie metodę zapłaty (Polecenie
zapłaty/Cykliczna płatność kartą). Ponadto akceptuję zasadę, zgodnie z którą do mojej faktury zostanie doliczony koszt upomnienia wynoszący 20 zł w
przypadku nieuiszczenia przeze mnie płatności przed upływem ustalonego terminu zapłaty. W razie braku zapłaty w ustalonym terminie karta zostaje
zablokowana do czasu uregulowania płatności.

Podpisano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jestem świadomy(a), że w przypadku rezygnacji z płatnego miesięcznie abonamentu w Fitness24Seven obowiązuje 2-miesięczny okres wypowiedzenia.
Rezygnację można zgłosić drogą elektroniczną pod adresem anulowanie@f24s.pl lub osobiście w dowolnym, spośród naszych klubów. Będąc członkiem
klubu, mam obowiązek uzyskać i w razie potrzeby przedstawić pisemne potwierdzenie mojej rezygnacji.

Podpisano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stosowanie zakazanych substancji, takich jak sterydy anaboliczne, jest zabronione we wszystkich obiektach Fitness24Sevens i prowadzi do
natychmiastowego zawieszenia umowy członkostwa. Zgodnie z § 9 i zgodą w umowie członkostwa, jestem świadomy, że mogą wystąpić
niezapowiedziane kontrole antydopingowe.

Podpisano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpisy
Potwierdzam zapoznanie się z treścią obu stron dokumentu umowy (wraz z warunkami dotyczącymi Polecenia zapłaty, Cyklicznej płatności kartą) i akceptuję jej warunki.
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Miejscowość

Data (DD.MM.RR)

Miejscowość

Podpis członka klubu

Podpis doradcy członka klubu

Imię i nazwisko drukiem

Imię i nazwisko drukiem

Data (DD.MM.RR)

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W FITNESS24SEVEN SP.Z O. O.
§ 1. Członkostwo
• Członkostwo w F24S ma charakter indywidualny. Członek nie może udostępniać wejścia do klubu
osobom trzecim za pomocą jego karty lub w jakikolwiek inny sposób, o ile nie przewidziano inaczej w
niniejszym regulaminie.
• Osoba podpisująca umowę członkostwa musi mieć ukończone 18 lat.
• Zasady uczestnictwa w zajęciach i postępowania dotyczą wszystkich, spośród
następujących firm: Fitness24Seven Sp.z o. o., Fitness24Seven AB, Fitness24Seven-Lund
AB, Fitness24Seven Oy i Fitness24Seven AS.
• Forma członkostwa jest zwykła – zapewniająca całodobowy dostęp do wszystkich klubów.
W przypadku wykupienia abonamentu obejmującego wejście dla niepełnosprawnych, taki dostęp
dotyczy wyłącznie obiektów wyposażonych w specjalne wejścia dla niepełnosprawnych. Obiekty te są
dostępne całodobowo.
• Obiekty F24S są całodobowo monitorowane za pomocą kamer video nadzorowanych przez
profesjonalną służbę ochrony w celu zapobiegania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko
Członkom oraz F24S. Podpisując umowę członkowską, Członek wyraża na to zgodę. F24S dołoży
wszelkich starań, aby monitorowanie obiektów w jak najmniejszym stopniu naruszało prywatność
Członków.
• Członek jest uprawniony do wezwania patrolu interwencyjnego ochrony w przypadku, gdy z przyczyn
niespowodowanych przez Członka zaistniała konieczność interwencji patrolu interwencyjnego w celu
ochrony mienia, zdrowia lub życia Członka, F24S lub osoby trzeciej. W przypadku wezwania patrolu
interwencyjnego z przyczyn spowodowanych przez Członka lub nieuzasadnionego wezwania patrolu
interwencyjnego, Członek zwróci F24S poniesione z tego tytułu koszty na rzecz firmy ochroniarskiej w
kwocie 60 złotych.
§ 2. Karta członkowska i dane kontaktowe
Podczas każdej wizyty w klubie, członkowie muszą się zarejestrować przy pomocy karty członkowskiej.
Członkowie muszą mieć kartę członkowską przy sobie, przez cały czas pobytu w klubie - nawet
podczas ćwiczeń - tak, aby móc ją przedstawić w razie kontroli, które są regularnie przeprowadzane.
Zgubienie lub zniszczenie karty członkowskiej należy niezwłocznie zgłosić w recepcji, która następnie
wyda nową kartę, po uiszczeniu przez członka klubu opłaty w wysokości 49 zł Członkowie są
zobowiązani do niezwłocznego poinformowania F24S o zmianie nazwiska, adresu, numeru telefonu lub
innych przekazanych danych.
§ 3. Płatność
Członkowie są osobiście odpowiedzialni za dokonanie płatności na rzecz F24S. Dotyczy to również
przypadków, gdy podczas zawierania umowy członkowskiej, jako odpowiedzialna za zapłatę podana
jest inna osoba. Drugi płatnik musi być aktywnym członkiem F24S.

Umowa z 6- lub 12-miesięczną płatnością z góry
W przypadku zawarcia umowy z 6- lub 12-miesieczną płatnością z góry, opłatę należy uiścić w całości,
podczas podpisywania umowy członkowskiej.
Abonament miesięczny
Decydując się na abonament płatny co miesiąc, członek klubu wybiera jedną z metod płatności:
polecenie zapłaty/cykliczną płatność kartą. Przy zapisie członek klubu uiszcza opłatę wpisową i opłatę
za pierwszy miesiąc treningu. Następnie, członek klubu uiszcza miesięczną opłatę za trening, zgodnie
z wybraną metodą płatności. Abonament ten jest abonamentem stałym, co oznacza, że członek klubu
musi samodzielnie wypowiedzieć umowę z F24S, zgodnie z postanowieniami zawartymi w paragrafie 5.
Polecenie zapłaty
Zawierając umowę i wybierając zapłatę miesięcznego abonamentu za pośrednictwem polecenia
zapłaty, niezbędne jest podanie przez członka klubu poprawnego polskiego numeru konta bankowego
oraz podpisu zgodnego z wzorem podpisów złożonym w banku, w dokumentach upoważniających do
zlecenia polecenia zapłaty, dostarczonych przez F24S. Odpowiedzialność za zgodność podpisu jest po
stronie członka. F24S prześle dokument upoważnienia do swojego banku.
Członek klubu odpowiada ponadto za zapewnienie na swoim koncie wystarczających środków tak, aby
w ustalonym terminie firma F24S mogła pobrać z konta członka opłatę miesięczną.
Cykliczna płatność kartą
Zawierając umowę i wybierając zapłatę miesięcznego abonamentu za pośrednictwem cyklicznej
płatności kartą, członek klubu zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami przesłanymi
w linku otrzymanym od F24S w związku z zakupem, a następnie do zarejestrowania numeru karty
płatniczej, z której F24S ma pobierać miesięczną płatność. Członek klubu odpowiada ponadto za
zapewnienie na swojej zarejestrowanej karcie płatniczej wystarczających środków tak, aby w ustalonym
terminie firma F24S mogła pobrać z karty płatniczej członka opłatę miesięczną.
Płatność za pośrednictwem polecenia zapłaty/cyklicznej płatności kartą
Płatności należy dokonywać co miesiąc, za pośrednictwem ustalonej metody płatności; terminem
zapłaty jest pierwszy dzień każdego miesiąca. Członek klubu płaci za bieżący miesiąc treningu z góry.
Wyłącznie członkowie będący osobami prywatnymi mogą zawierać umowę obejmującą płatności
miesięczne. Firmowe rachunki bankowe (polecenie zapłaty) lub firmowe karty płatnicze (cykliczna
płatność kartą) nie mogą być używane w celu dokonywania płatności miesięcznych. W przypadku, gdy
pobranie opłaty miesięcznej za pośrednictwem polecenia zapłaty/cyklicznej płatności kartą
jest niemożliwe w ustalonym terminie zapłaty, F24S zawiesi prawo Członka do wstępu do klubu, do
czasu uiszczenia płatności. Opóźnienie płatności spowoduje zablokowanie karty członkowskiej.
Członek jest zobowiązany do zapłaty kwoty 20 zł za odblokowanie karty. Zawieszenie prawa
Członka do wstępu do klubu, z powodu nieuiszczenia miesięcznej opłaty, nie oznacza zamrożenia
okresu treningowego objętego umową; Członek nie ma dostępu do klubu, ani do sprzętu, do czasu
uregulowania płatności. Członkostwo może zostać rozwiązane przez F24S bez okresu wypowiedzenia,
w wyniku dwóch miesięcy zalegania z opłatami. Członek jest zobowiązany do pokrycia wszystkich
płatności wynikających z zawarcia umowy. Odnowienie członkostwa wymaga uiszczenia opłaty 89 zł i
kontynuowania w wysokości aktualnie obowiązujących cen.
Zmiana cen w ramach trwających umów
Po upływie okresu cen promocyjnych, ceny abonamentów opłacanych miesięcznie za pośrednictwem
polecenia zapłaty, cyklicznej płatności kartą zostaną zastąpione aktualnie obowiązującymi cenami.
Dopuszczalne formy płatności
W obiektach F24S nie ma możliwości płatności gotówką. Jedynymi możliwymi formami płatności za
produkty lub usługi świadczone przez F24S jest płatność bezgotówkowa za pomocą polecenia zapłaty
lub cyklicznej płatności kartą (w przypadku płatności elektronicznych) albo za pomocą karty płatniczej/
kredytowej (w recepcjach obiektów F24S). Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wymaganej
płatności w terminie może skutkować skierowaniem sprawy do postępowania windykacyjnego,
prowadzonego przez profesjonalny podmiot. W chwili zawarcia niniejszej Umowy podmiotem tym jest
KRUK S.A.
§ 4. Okres obowiązywania umowy
W przypadku umów opłacanych miesięcznie za pośrednictwem polecenia zapłaty, cyklicznej płatności
kartą, umowy z F24S zawierane są na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące od
daty otrzymania przez F24S pisemnego powiadomienia o wypowiedzeniu umowy. Roczne/półroczne
umowy opłacone z góry, mają zobowiązanie płatnicze 12/6 miesięcy i wygasają automatycznie, gdy
okres ich ważności upłynie.
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§ 5. Zawieszenie, przenoszenie oraz wypowiedzenie umowy członkostwa
Istnieje możliwość zamrożenia członkostwa opłacanego miesięcznie za opłatą administracyjną w
kwocie 49 zł lub bezpłatnie, na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego, świadczącego
o długotrwałej chorobie lub ciąży. Umowa członkowska może być zamrożona jednorazowo na
maksymalny okres 12 miesięcy. Po upływie okresu zamrożenia członkostwo jest automatycznie
wznawiane. Nie ma możliwości zamrożenia członkostwa wstecz. Członek klubu jest zobligowany
zachować potwierdzenie zamrożenia członkostawa i w razie potrzeby okazać je F24S. Istnieje
możliwość przeniesienia członkostwa. Członkostwo może zostać przeniesione tylko jeden raz, zatem
osoba przejmująca członkostwo nie możne przenieść go na kolejną osobę. Osoba przenosząca
członkostwo ma obowiązek uiszczenia na rzecz F24S opłaty za przeniesienie w wysokości 129 zł.
Osoba przejmująca członkostwo ma obowiązek uiścić opłatę administracyjną w wysokości 40 zł i
pisemnie zaakceptować niniejszy regulamin, co ostatecznie musi zostać zatwierdzone przez F24S. Jeśli
osoba przejmująca członkostwo jest nowym lub byłym członkiem klubu, lecz nie posiada już karty
członkowskiej, musi również uiścić opłatę za kartę członkowską w wysokości 49 zł. Abonament
opłacany miesięcznie lub wykupiony w ramach akcji promocyjnych nie podlega możliwości
przeniesienia na inną osobę. Rezygnację z członkostwa można zgłosić za pośrednictwem wiadomości
e-mail przesłanej do centrali (anulowanie@f24s.pl), osobiście w dowolnym, spośród naszych klubów lub
wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres centrali (Fitness24Seven Sp. z o.o., ul. Jutrzenka
8/39, 60-373 Poznań).
W okresie zamrożenia członkostwa nie może jednocześnie upływać okres wypowiedzenia Umowy. W
przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, a następnie zamrożenia członkostwa z
jakiejkolwiek przyczyny, bieg okresu wypowiedzenia ulega zatrzymaniu i wznawiany jest dalej po
zakończeniu okresu zamrożenia członkostwa. W przypadku zamrożenia członkostwa i w trakcie jego
trwania wypowiedzenia umowy, okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg po zakończeniu okresu
zamrożenia członkostwa.

Rozwiązanie umowy jest zawsze wiążące i niemożliwe jest jego cofnięcie. Zobowiązania Członka klubu
pozostają w mocy przez cały okres trwania wypowiedzenia.
Członkostwo może zostać rozwiązana przez F24S ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) Członek naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, jeżeli pomimo wyznaczenia przez F24S
dodatkowego okresu na usunięcie stwierdzonych naruszeń, Członek nie zaprzestanie naruszenia jej
postanowień.
b) Członek zachowuje się w nieodpowiedni sposób, który może mieć wpływ na reputację lub interesy z
F24S, zwłaszcza w przypadku przejawiania agresji, wandalizmu lub naruszania zasad współżycia w
klubie ze szkodą dla innych członków w jakikolwiek inny sposób.
§ 6. Stan zdrowia
Członek klubu odpowiada za dopilnowanie, aby jego stan zdrowia pozwalał na udział w ćwiczeniach w
F24S bez ryzyka.
§ 7. Regulamin postępowania i zasady dotyczące ćwiczeń
Pomieszczenia są przeznaczone dla działalności związanej z aktywnością fizyczną i mogą być
wykorzystywane przez Członków klubu wyłącznie w celu ćwiczeń. Członkowie klubu nie mogą, na
przykład, spać czy przebywać w obiekcie w jakimkolwiek innym celu. Członkowie klubu zobowiązani
są do przestrzegania regulaminów postępowania i instrukcji w zakresie sposobu ćwiczenia i
korzystania ze sprzętów przekazywanych w formie pisemnej lub ustnej przez personel F24S. Szafki w
szatniach mogą być wykorzystywane jedynie w celu przechowywania mienia Członka przez czas
wykonywania ćwiczeń w obiekcie F24S. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zakończenia ćwiczeń
Członek nadal przechowuje swoje mienie w szafce, F24S jest uprawniona do otworzenia szafki oraz do
usunięcia rzeczy należących do Członka. W przypadku braku odbioru przez Członka tych rzeczy w
terminie 14 dni od dnia protokolarnego opróżnienia szafki, rzeczy Członka będą uznawane za
porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności. Oczekuje się, że Członkowie klubu będą zawsze
zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom lub personelowi. W przypadku
zachowywania się przez Członka klubu w sposób zakłócający spokój lub nieprzestrzegania przez niego
regulaminu postępowania i instrukcji przekazywanych przez personel, F24S ma prawo zażądać
opuszczenia klubu przez Członka w dniu, w którym doszło do naruszenia powyższych zasad. W
przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, na warunkach przewidzianych w tych
przepisach, z przyczyn leżących po stronie Członka, Członek jest zobowiązany do zapłaty kary
umownej w wysokości zobowiązań 2-miesięcznych jako Członek siłowni oraz naprawienia szkody na
zasadach ogólnych.
§ 8. Goście
Członkom klubu może bezpłatnie towarzyszyć maksymalnie jeden (1) gość w ciągu roku, wyłącznie w
godzinach pracy recepcji klubu.
§ 9. Doping
W klubie zabronione jest posiadanie, stosowanie lub pozostawanie pod wpływem niedozwolonych
środków, w szczególności alkoholu, narkotyków czy środków dopingujących. Fitness24Seven
jest uprawniony do wezwania do klubu uprawnionych służb, w szczególności Policji, w przypadku
podejrzenia posiadania lub stosowania przez Członka niedozwolonych preparatów. W przypadku
stwierdzenia podejrzenia posiadania lub stosowania niedozwolonych preparatów, właściwe służby
mogą podjąć działania mające na celu wyjaśnienie tej sprawy. W przypadku potwierdzenia podejrzenia
rozstrzygnięciem właściwych służb, Fitness 24Seven jest uprawniony do wypowiedzenia umowy
członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10. Odpowiedzialności związana z wypadkami i mieniem
F24S nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia lub utratę mienia będącego
własnością jakiegokolwiek członka klubu, jeśli ta szkoda lub strata nie powstanie w wyniku przyczyn
zawinionych przez F24S.
§ 11. Zmiany cen
O wzroście cen w przypadku trwającej umowy członkowie klubu zostaną poinformowani 2 miesiące
przed wejściem w życie wyższych cen. Członek klubu, który zrezygnuje z umowy ze względu na wzrost
cen, jest chroniony przed zmianą cen w okresie wypowiedzenia.
§ 12. Dane osobowe
Podczas nieobecności personelu, dostęp do obiektu zapewniony jest za pośrednictwem czytnika linii
papilarnych. Dane te są przechowywane wyłącznie na personalnej karcie członkowskiej, której dane
porównywane są z odczytem dokonywanym przed wejściem do obiektu. Członkowie klubu zostali
poinformowani o systemie monitoringu zamontowanym przy wejściu i na terenie obiektu ze względów
bezpieczeństwa.
§ 13. Identyfikacja
Miesięczna subskrypcja polecenia zapłaty wymaga przedstawienia ważnego dowodu osobistego oraz
polskiego numeru konta bankowego. Miesięczną subskrypcja cyklicznych płatności kartą wymaga
karty płatniczej Visa/MasterCard, ważnego dowodu osobistego (ID Card) z polskim pozwoleniem na
pracę lub studia, lub dowód złożonego wniosku o azyl. Podpisanie umowy z 6- lub 12-miesięczną
płatnością z góry, wymaga przedstawienia ważnego dowodu osobistego (ID Card), razem z polskim
pozwoleniem na pobyt, pracę lub studia, lub dowód złożonego wniosku o azyl.
§ 14. Trening Personalny
1. Członek nie może świadczyć w klubach F24S usług treningu personalnego na rzecz innych
Członków. Świadczenie takich usług jest dopuszczalne jedynie na podstawie odrębnie zawartej z F24S
umowy w tym zakresie.
2. Członek nie może wpuszczać do klubu F24S innych trenerów personalnych, którzy nie są
zaakceptowani przez F24S, jak również korzystać z ich usług.

DODATKOWY AKAPIT DOTYCZĄCY ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU
• §§ 15-16 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku podpisywania członkostwa za pośrednictwem
strony internetowej F24S.
• W przypadku zakupów za pośrednictwem Internetu zastosowanie mają przepisy dotyczące umów
zawieranych na odległość.
• Zakupy dokonywane przez Internet mają charakter indywidualny, co oznacza, że umowę za
pośrednictwem strony internetowej może zawrzeć jedynie osoba zamierzająca zostać członkiem klubu.
• Członkowie klubu zaakceptowali za pośrednictwem strony internetowej warunki członkostwa
kreślone w niniejszej umowie.
§ 15. Prawo odstąpienia od umowy
Członkowie mają prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
powiadamiając o tym F24S. Członkostwo zostaje wówczas rozwiązane, a wpłacona kwota zwrócona, z
zachowaniem prawa F24S do wynagrodzenia za świadczenia spełnione do dnia odstąpienia.
Rezygnację z członkostwa można zgłosić za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres anulowanie@
f24s.pl, osobiście w dowolnym, spośród naszych klubów lub wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną
na adres siedziby głównej/centrali (Fitness24Seven Sp. z o.o., ul. Jutrzenka 8/39, 60-373 Poznań).
Członek może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Fitness24Seven Sp. z o.o., ul. Jutrzenka 8/39, 60-373 Poznań
- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy członkostwa w Fitness 24Seven spółka z o.o.
- Data zawarcia umowy: [...]
- Imię i nazwisko konsumenta: [...]
- Adres konsumenta [...]
- Podpis konsumenta: [..]
- Data [...]
§ 16. Płatność
Zapłaty opłaty wpisowej w ramach umowy, należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej
F24S, postępując zgodnie ze znajdującymi się tam instrukcjami. Zawierając umowę obejmującą
płatności miesięczne za pośrednictwem polecenia zapłaty lub cyklicznej płatności kartą, podczas
realizacji zakupu, Członek klubu ma obowiązek postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na
stronie internetowej.
§ 17. Warunki rozpoczęcia świadczenia usług
Umowa wchodzi w życie w dniu zarejestrowania zakupu na stronie internetowej, nie w dniu odbioru
karty. Kartę członkowską można odebrać w klubie podanym w powitalnej wiadomości e-mail w
godzinach pracy recepcji. Powitalna wiadomość e-mail wysyłana jest na adres e-mail podany podczas
zakupu.

Between Fitness24Seven Sp. z o.o., hereafter called F24S and

Site

hereafter called the Member (the person training), the following agreement concerning
the activities offered by F24S to its members has been entered into according to the
more detailed provisions on the back of this form and, where applicable, separate
enclosures to this agreement for guardian members and companies etc.

Member
Membership number

Personal ID Number

Forename

Telephone, home

Surname

Email address

Street address

Company

Postal code

Member status

ID ok

Signature

Telephone, work or mobile

Type of subscription

New purchase

Renewal

All-day
Signature

Town

Card number

I have received a
membership card.

Payment
For the service provided by F24S, members must make payments (incl.
VAT) according to the alternative stated.

Start up fee

Amount

Prepaid subscription

Administrative fee renewed member

Amount

Start date (DD.MM.YY):
End date (DD.MM.YY):
Continuous subscription (monthly fee via Direct Debit)

New membership card

Amount

Direct Debit/Recurring Card Payment (monthly fee)

Amount

Date for the first Direct Debit/Recurring Card Payment (DD.MM.YY)

Prepaid

Amount

Date for the first monthly payment with the current regular price (DD.MM.YY)

Card

Start date (DD.MM.YY):
Continuous subscription (monthly fee via Recurring Card Payment)
Start date (DD.MM.YY):

12 months

Commitment to monthly payment via
Direct Debit/Recurring Card Payment
Hereby commits member (signed) to from above chosen payment method (Direct
Debit or Recurring Card Payment) follow the instructions given to set up payment
for the specific payment method (Direct Debit/Recurring Card Payment) so that we
on due-date can withdraw the monthly fee.

Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 months
Amount

In F24S sites it is not possible to pay by cash. The only possible form of
payment for services and products rendered by F24S is a non-cash payment by
direct debit or recurring card payment (in the event of electronic payments), or
by debit/credit card (if the payment is made in reception of F24S site).

Payee

Fitness24Seven Sp. z o.o., Ul. Zagrody 20A, 30-318 KRAKÓW,
Organization no: 0000482273, NIP no: 6762468414

Special Provisions
By signing the rules/regulations below, I confirm that I have read and understood their meaning and that I am
fully aware that F24S has the right to withdraw the membership in the event of any infringement.
When training between 10 pm and 8 am, show extra consideration to neighbours and other people in the vicinity of the premises, i.e. talk in a
"normal" conversational tone, do not drop weights or weight magazines without following along in the movement. Show consideration to
neighbours when leaving the premises.
I hereby approve the registration of my fingerprint. This is used for registering my entry and exit as a member. I am aware that there is camera
surveillance of the premises all day round and hereby give my consent to this; in the case of any report to the police the material is handed over to
the police.
I am also aware that there are security guards patrolling who carry out membership checks and so I must always have my membership ID available
and easily visible.
To never let anyone other than myself in or out, infringement will lead to immediate suspension. In case of problems or an emergency situation,
I shall call the help line.

Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I have been informed of the terms for payment for the monthly fee, regarding the way of payment that I have chosen (Direct Debit or Recurring Card
Payment). I also accept that if I don´t pay no later than on due-date I will get a reminder fee of 20 Zl added to my invoice debt. If payment is not made within
the stated time, the card is blocked until payment has been made.

Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I am aware that Fitness24Seven has a 2 month period of notice when cancelling a monthly paid subscription. Cancellation shall be made by the member
via email to cancel@f24s.com or on-site at any of our facilities. As a member, I am responsible to receive and, if necessary, be able to show the written
confirmation of my cancellation.

Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The use of prohibited substances such as anabolic steroids, is strictly prohibited on all Fitness24Sevens facilities and leads to immediate suspension.
According to section 9 in the membership agreement I consent that unannounced doping controls may occur.

Signed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signatures
I have acquainted myself with the agreement's content above as well as on the back of this form (including Direct Debit/Recurring Card Payment undertaking) and approve this.
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Town

Date (day-month-year)

Town

Member's signature

Signature of the member's advisor

Name in Block Capitals

Name in Block Capitals

Date (day-month-year)

TERMS AND CONDITIONS FOR MEMBERSHIP
IN FITNESS24SEVEN SP.Z O.O.
§ 1. Membership
• Membership in F24S is personal. Member cannot enter into the club any third parties by using his card
or in any other manner, unless otherwise provided in this regulation.
• The minimum age for signing a membership agreement is 18 years of age.
• Training and conduct applies to all companies Fitness24Seven Sp.z o. o., Fitness24Seven AB,
Fitness24Seven-Lund AB, Fitness24Seven Oy and Fitness24Seven AS.
• The form of membership is Ordinary – access to all sites all day round. If signing up for a subscription
which gives access through our disability entrances, access will only be valid on those facilities that have
a specific disability entrance. Access to these facilities is all day around.
• F24S facilities are being monitored on a 24-hour basis by video cameras supervised by a professional
security service. Supervision is being performed to prevent and detect crimes and offenses against
members and F24S. By signing a membership agreement, the member agrees for supervision of F24S
facilities by cameras. F24S will make every effort to ensure that the monitoring of the facilities violates
the privacy of the members in the slightest manner.
• A member is entitled to call for security patrol if, due to the reasons not attributable to the member,
there is a necessity to intervene by the patrol to protect the property, health or life of a member, F24S or
a third party. In the event of a request for intervention of the patrol due to reasons attributable to the
member or in the event of unjustified call for security patrol, the member will reimburse F24S with costs
incurred to the security company for this service in the amount of 60 zł.
§ 2. Membership card and contact information
When visiting the site, members must register themselves on every occasion by swiping their
membership card. Members are obliged to carry their membership card at all times during visits to the
site, even while training; this is so it can be presented during the checks that are regularly carried out. If
the membership card is lost or damaged so it cannot be used, this must be immediately reported to
reception, which will then issue a new membership card in return for a payment of 49 zł. Members are
obliged to inform F24S immediately of changes of name, address, telephone number or other details
provided.
§ 3. Payment
Members are liable personally for payment to F24S. This also applies if someone else is given as
responsible for payment when entering into the membership agreement. Another payer must be an
active member in F24S.
Agreement with 6 or 12 months payment in advance
When signing up for 6 or 12 months agreement paid in advance, the starting fee is paid in its entirety
when entering into the membership agreement.
Monthly paid subscription
When signing up for a continuous subscription paid by monthly fee, the member has chosen to pay
either by Direct Debit or Recurring Card payment. The Start-up fee and the first months training fee is
paid by the member at the signing. Member then pay the monthly training fee regarding to the chosen
way of paying. Those subscription is continuous which mean that the member has to actively end the
subscription to F24S, following the instructions under paragraph 5.
Direct Debit
When a member enters into a contract and chooses to pay their monthly subscriptions by Direct Debit,
the member is required to enter the correct private Polish account number and signature in accordance
with the specimen signature in the bank on the provided by F24S direct debit authorization documents.
Responsibility for compliance signature is on member side. F24S will send the authorization document
to its bank. It is also the members’ responsibility to be sure to have money in their account so that F24S
can withdraw the agreed monthly fee from the members’ account number on the stated due-date.

§ 6 State of health
Members are responsible for their own state of health being such that the member can participate in the
activities at F24S without risk.
§ 7. Rules of conduct and training regulations
The premises are intended for activities related to training and may be used by members exclusively for
training. For example, members may not sleep or in any other way sojourn on the premises. It is
incumbent upon members to follow the rules of conduct and the instructions concerning training
methods and use of equipment that are given, either in writing or verbally, by F24S’s staff. Wardrobes in
the locker rooms can only be used to store members’ property during the period of members’ exercise
at the F24S facility. If the member continues to store his property in the wardrobe despite completion of
the exercise, F24S is entitled to open the wardrobe and to remove items belonging to the member. In
the absence of receipt by the member of these items within 14 days of the written protocol of emptying,
the members’ items will be considered abandoned. Members are expected to behave at all times in a
way that does not disturb other members or staff. If a member behaves disruptively or does not follow
the rules of conduct and instructions, F24S has the right to call member to leave the gym on the day on
which there is a breach of the above rules. In the case of termination with immediate effect, on the terms
provided for in these regulations, due to reasons attributable to the member, the member is required to
pay liquidated damages in the amount of 2-month obligations as a member of the gym and to repair the
damage on general terms.
§ 8. Guests
Members can be accompanied, cost free, by a maximum of one (1) guest per year and only during the
time the facility reception is open.
§ 9. Doping
It is forbidden in the club to possess, use or being under the influence of forbidden preparations, in
particular alcohol, drugs or doping. Fitness24Seven is entitled to call to the club authorized services, in
particular the police, if there is a suspicion of possession or use of forbidden preparations by a member.
In case of suspicion of possession or use of forbidden preparations, the competent service may take
action to clarify the matter. In the case of confirmation by authorized services of this suspicion, Fitness
24Seven is entitled to make the termination of membership with immediate effect.
§ 10. Liability for accidents and property
F24S is not responsible for personal injury, property damage or loss of any member’s possessions
unless the damage or loss reasons caused by the F24S.
§ 11. Price changes
An increase of price on continuing agreements shall be notified two months before the increase takes
effect. Member who cancels his contract because of a price increase is protected against price change
during the notice period.
§ 12. Personal Details
Entry when the site is not staffed takes place by means of fingerprint control. These details are stored
solely on each individual membership card and it is these details that are compared with those read
during entry. Members have been informed that the entry and the site are under camera surveillance for
safety reasons.

Recurring Card Payment
When a member enters into a contract and chooses to pay their monthly subscriptions by Recurring
Card Payment, the member is required to follow the instructions given by the e-mail link send by F24S in
connection with the purchase and then register the card number from the payment card that member
want us to withdraw the monthly fee from.
It is also the members’ responsibility to be sure to have money on their registered payment card so that
F24S can withdraw the agreed monthly fee from the member’s payment card on the stated due-date.

§ 13. Identification
For a monthly paid subscription via Direct Debit a Polish personal identity number, Polish private
account number and valid Polish ID card are required. Monthly paid subscription via Recurring Card
Payment require a VISA/Mastercard payment card and a valid ID card together with a Polish
work/student permit, residence permit or proof of application for asylum. 6-months and 12-months
subscriptions paid in advance require a valid ID card together with a Polish work/student permit,
residence permit or proof of application for asylum.

Payment via Direct Debit/Recurring Card Payment
Payment shall be made monthly in accordance with the agreed payment method, the due-date is the 1st
of every month. Member will pay for the current month of training in advance. Only private members may
enter into agreements with monthly payments. Corporate account number (Direct Debit) or company
cards (Recurring card Payments) are not accepted for the monthly payment. If we are not able to charge
the monthly fee via Direct Debit/Recurring Card Payment in accordance with the agreed due-date F24S
will suspend the member right to access to the gym until payment. Late payments will result in blocking
the membership card and the member is obliged to pay the amount of 20 zł for unblocking. If a
members’ entry in the gym is suspended because of unpaid monthly fee, it does not mean that the
exercise time is frozen; the member cannot enter the site and use our facilities until the payment is
made. As a result of two months arrears fees, membership can be terminated by the F24S without
period notice. The member is obligated to pay all payments arising from the conclusion of the contract.
Membership renewal requires a fee of 89 zł and continue the monthly payments with the current regular
price.

§ 14. Personal Training
1. Member may not provide personal training services to other members. The provision of such services
is allowed only on the basis of separately concluded agreement with F24S in this regard.
2. Member cannot enter into F24S clubs with other personal trainers that are not accepted by F24S or
use the services of such trainers at F24S.

Price adjustment under the current contracts
Campaign subscriptions paid monthly by Direct Debit/Recurring Card Payment will automatically change
after the period of promotional purchase to the current regular price.
Acceptable methods of payment
It is not possible to pay by cash in F24S sites. The only possible form of payment for services and
products rendered by F24S is a non-cash payment by direct debit or recurring card payment (in the
event of electronic payments), or by debit/credit card (if the payment is made in reception of F24S site).
The member acknowledges that the lack of required payment within the payment deadline may result in
initiation of a debt collection proceedings by a professional entity. At the day of signing of this
Agreement, this entity is company named KRUK S.A.

§ 4. Term of the Agreement
F24S does not have an obligatory binding time for monthly agreements that are paid via Direct
Debit/Recurring Card Payment. The period of notice is 2 months from the day F24S receives written
notice from the member. Full-/half year agreements paid in advance have an agree term of 12/6 months
and expire automatically when the 12/6 months have run out.
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A termination of the contract is always binding and cannot be reversed. The member’s liability remains
during the entire period of notice.
Membership may be terminated by F24S with immediate effect if:
a) A member breaches provisions of these regulations, if, despite the appointment by F24S additional
period for ending observed breaches, member shall not cease violations of its provisions.
b) Member is behaving in an inappropriate manner that may affect the reputation or interests of F24S,
especially in the case manifesting aggression, vandalism or violations of the principles of coexistence in
the club to the detriment of other members in any other way.

§ 5. Freezing, transfer and cancellation of membership agreement
It is possible to freeze your monthly paid membership for an administrative fee of 49 zł or at no charge if
a medical certificate for long-term sickness or pregnancy can be presented. The membership agreement
may be frozen maximum 12 months at a time. After the frozen period runs out, the membership is
automatically activated. It is not possible to freeze membership in retrospect. As the member I am
responsible for receiving and storing the confirmation of my freezing and if necessary showing it to the
F24S staff. Membership can be transferred once, i.e. the person taking over a membership cannot
transfer it. When transferring a membership, the transferring member must pay a transfer fee of 129 zł to
F24S. The member taking it over must pay an administrative fee of 40 zł and accept these terms and
conditions in writing, which finally must be approved by F24S.
If the member taking over the membership is a new member or has been a member before, but no
longer has their membership card, they must also pay 49 zł for the membership card. Monthly paid
subscriptions, opening and campaign offers cannot be transferred. Cancellation of membership can be
made via e-mail anulowanie@f24s.pl, at any of our sites or by regular mail to the head office
(Fitness24Seven Sp. z o.o., ul. Jutrzenka 8/39, 60-373 Poznań). During the period of freezing of the
membership, the termination period of the agreement cannot run simultaneously. In the event of a
declaration of termination of the agreement and subsequent freezing of membership for any reason, the
termination period will cease and will resume after the termination of freezing of membership. In the case
of freezing of membership and termination of the membership, the termination period shall begin to run
after the termination of the membership freezing.

ADDITIONAL PARAGRAPH ON PURCHASES VIA INTERNET

• §§ 15-16 only apply when members enter into a membership agreement via F24S’s website.
• For purchases via the Internet, the Act on Distance Contracts is applicable.
• Purchases via Internet are personal in the meaning that it is only the individual who will become a
member who can enter into the agreement via the website.
• Members have accepted via the website that the terms and conditions in this agreement apply for
membership.
§ 15. Right of withdrawal
Members have the right within 14 days of the purchase to regret their conclusion of the contract by
notifying F24S. Member’s membership is then terminated and member will get back the paid amount
while retaining F24S the right to remuneration for service till the cancellation day. Members may cancel
their purchase via e-mail to anulowanie@f24s.pl, at any of our gyms or by regular mail to the address
(Fitness24Seven Sp. z o.o., ul. Jutrzenka 8/39, 60-373 Poznań).
Member may use the following model withdrawal form, but it is not mandatory. To keep the term of
withdrawal, the member must send information regarding exercising the right of withdrawal the contract
before the period of withdrawal.
Form of withdrawal:
(to be completed and returned just in case you wish to withdraw from the contract)
- Recipient: Fitness24Seven Sp. z o.o., ul. Jutrzenka 8/39, 60-373 Poznań
- I hereby inform of my cancellation of membership in a Fitness24Seven Sp. z o.o.
- Date of agreement: [...]
- Name and surname: [...]
- Address: [...]
- Signature: [..]
- Data [...]
§ 16. Payment
Payment of start-up fee concerning the agreement is made through F24S’s website in accordance with
the instructions there. When entering into an agreement with monthly payments via Direct Debit or
Recurring Card Payments it is the member’s duty to follow the instructions given in connection with the
purchase on the website.
§ 17. Terms of Delivery
The agreement comes into effect on the day the purchase is registered on the website, not the day when
the card is collected. The member collects the membership card during the reception’s opening hours at
the facility stated in the Welcome email. The Welcome email is sent to the email address that was given
during the purchase.

