
REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA Z KANGUR KLUB 

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest regulaminem w rozumieniu art. 

384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki członków Kangur Klub, którego 

właścicielem jest AB GLASS Andrzej Biedrzycki Sp.J. ul. Tużycka 16, 03-683 

Warszawa, NIP: 524-277-41-04, zwanego dalej Klubem. Regulamin jest integralną 

częścią karnetu oraz umowy członkowskiej zwanej dalej Umową, zawartej z klientem 

zwanym dalej Członkiem Klubu. 

Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, które zawarły umowę z 

Klubem i w związku z tym posiadają ważne członkostwo na świadczenie usług lub 

wykupiły jednorazowy karnet wstępu tzw. wejście jednorazowe 

Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 15 roku życia, z 

wyłączeniem dedykowanych zajęć np.“fit mama i dziecko ” oraz szkółki tenisowej. 

Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu Członek Klubu 

zobowiązany jest do zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu 

 

 

I.   ZASADY OGÓLNE KANGUR KLUB 

 

1. Korty do tenisa/squash czynne są od poniedziałku do piątku 8.00-22.00 oraz soboty i 

niedziele 8.00 – 20.00 

2. Zajęcia fitness odbwają się według aktualnego grafiku podanego na stronie internetowej 

lub dostępnego w recepcji 

3. Warunkiem korzystania z fitness /siłowni jest wykupienie biletu jednorazowego lub 

karnetu oraz zapoznanie się z Regulaminem korzystania z Klubu i jego bezwzględne 

przestrzeganie. 

4. Instruktorzy fitness /siłowni lub pracownicy obsługi mają prawo do wydawania 

użytkownikom/członkom klubu  wytycznych czy poleceń o charakterze informacyjnym 

porządkowym i organizacyjnym. 

5. Bez zgody Administratora zabrania się prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek 

działalności zarobkowej, w szczególności działalności handlowej i usługowej, 

rozprowadzania ulotek, oraz sprzedaży towarów. 

6. Bez zgody Administratora zabrania się prowadzenia treningów personalnych. 

Administrator ma prawo odmówić wstępu na fitness /siłownię osobom nie stosującym się 

do niniejszego zapisu. 

7. Członkowie klubu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone 

ich działaniem. 

8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów 

elektronicznych. Ponadto na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania 

alkoholu, środków dopingujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. 

9. Obsługa Klubu ma prawo wyprosić osoby, łamiące postanowienia niniejszego 

Regulaminu, bez zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty. 

10. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych 

remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z 

powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, Administracja 

powiadomi o tym członków z pięciodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie 

Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie 

umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni, w 



jakich Klub był nieczynny. 

11.Wszelkie torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni. 

12. Klub i instruktor nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni, jednocześnie 

zobowiązując klienta do zabrania wszystkich swoich rzeczy po zakończonym treningu oraz 

po wyjściu z klubu. Rzeczy wartościowe Klient powinien pozostawić w domu. 

Odpowiedzialność klubu, z tytułu kradzieży bądź uszkodzenia musi być w każdym 

przypadku skutecznie udowodniona przez Poszkodowanego 

13. W przypadku gdy zdarzy się że Klient pozostawi rzeczy w szafce klubowej będzie miał 

on jednorazową możliwość odbioru rzeczy, wyłącznie na recepcji klubu w terminie 48h od 

momentu ostatniej wizyty w klubie. Po upływie wskazanego terminu Klub zastrzega sobie 

prawo do wyzbycia się rzeczy poprzez jej porzucenie w wybrany przez siebie sposób, a 

Klient tym samym pozbawiony jest jakiegokolwiek roszczenia w tym zakresie. Klub 

zastrzega sobie prawo do otwierania każdej szafki w dowolny sposób po zamknięciu klubu, 

celem zachowania bezpieczeństwa na terenie klubu. 

14. Klub oświadcza, iż na terenie klubu jest zamontowany system monitoringu wizyjnego, a 

jego nagrania mogą stanowić podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności u osób, które nie 

stosują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Celem monitoringu jest zwiększanie 

bezpieczeństwa Korzystających z obiektu oraz ograniczenie zachowań nagannych. 

15. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać 

mailowo na kontakt@kangurklub.pl  lub bezposrednio w recepcji. 

16. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać 

pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w 

związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub 

członków personelu Klubu, w sposób zawiniony. 

 17. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W 

stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub 

postanowień niniejszego Regulaminu, Klub może, rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez zwrotu kosztów za karnet. 

18. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użyciem go 

niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości 

szkody. 

19. Za zgubienie opaski do szatni klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 

25zł. W przypadku zgubienia karty, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego 

powiadomienia Klubu. Duplikat karty będzie wydany po uiszczeniu opłaty 10 złotych. 

20. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych 

przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu 

innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź 

mogłoby stanowić zagrożenie dla „bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich 

życia oraz zdrowia”. 

21. Zabrania się wprowadzać zwierząt na teren Klubu. 

22. Administracja Klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet członków Klubu, a 

co za tym idzie do niezawierania umowy w oparciu o Regulamin bez podawania przyczyny. 

23. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych 

(reklamowych, np.social media) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego 

pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub. Wszelkie materiały z 
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wykorzystaniem zdjęć klubu maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie 

celach informacyjnych o Klubie. Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgodny dyrekcji 

zdjęć klubu jest zabronione. 

24.Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka odzieżowa 

znajdująca się w szatni zamykana na opaskę. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma 

obowiązek oddać opaskę w recepcji. 

25. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważnieni są 

wyłącznie pracownicy Klubu. 

26. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z 

instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. 

27. Osoby przebywające na terenie Kangur Klubu zobowiązane są do przestrzegania 

przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych 

i organizacyjnych na terenie obiektu. 

28. Klub jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, 

Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach klub nie 

będzie przedłużać ważności karnetów. Administracja Klubu może podjąć decyzję o otwarciu 

Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni. 

 

 

II.   ZASADY KORZYSTANIA Z FITNESS /SIŁOWNI KANGUR KLUB 

 

1. Z oferty klubu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. Młodzież w wieku 15-18 lat, może korzystać z siłowni/fitness wyłącznie po wyrażeniu 

pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych. Warunkiem dopuszczenia do zajęć 

jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza osobiście w Klubie z 

rodzicem/opiekunem prawnym stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Członkowie Klubu powinni dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie 

celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń. Członkowie nie 

posiadający zalecanych badań lekarskich wykonują ćwiczenia na własne ryzyko i własną 

odpowiedzialność. 

4. Przed wykupieniem karnetu Członkowie klubu  powinni poinformować obsługę fitness 

/siłowni o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych. 

5. Klub i instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na 

obiekcie. 

6. Członkowie klubu za każdym razem zobligowani są posiadać: 

• jednorazowy bilet wstępu lub ważny karnet 

• zmienny strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe 

• ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed 

rozpoczęciem ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach (matach do ćwiczeń) 

7. Nie wolno wnosić na salę szklanych i otwartych naczyń. 

8. Obsługa klubu ma prawo odmówić wstępu na fitness /siłownię osobom nie posiadającym 

odpowiedniego stroju do ćwiczeń, a w szczególności obuwia. 

9. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów 

zdrowotnych należy poinformować instruktora przed zajęciami. 

10. Instruktor ma prawo przerwać trening jeśli zauważy, że stan zdrowia osoby ćwiczącej 



nie pozwala na dalsze kontynuowanie ćwiczeń. 

11. W pomieszczeniu treningowym mogą przebywać wyłącznie osoby ćwiczące. 

12. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku. 

13. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować po sobie stanowisko i odłożyć sprzęt na 

miejsce jego usytuowania. 

14. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 

Zauważone usterki sprzętu należy natychmiast zgłaszać instruktorowi lub pracownikom 

obsługi. 

15. Wszystkie urządzenia fitness /siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być 

wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

16. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku na Sali treningowej, szatni oraz 

pomieszczeniach higieniczno –sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia Klubu 

17. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z fitness, jeżeli liczba zainteresowanych 

nie będzie przekraczać 3 osób przez 3 kolejne tygodnie. 

18. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest 

dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć. Osoby 

spóżnione powyżej 5 min nie będą mogły wejść na salę fitness ze względów 

bezpieczeństwa, gdyż brak rozgrzewki grozi poważną kontuzją. 

19. Czas trwania zajęć fitness ustala się na 45-50 min. 

20.  W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo 

poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia wraz ze wskazaniem terminów 

dokonywania takich zapisów. 

21. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym 

powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej Klubu oraz w recepcji. 

22. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji 

medycznej. 

23. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć 

grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w 

sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku. 

24. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka odzieżowa 

znajdująca się w szatni zamykana na opaskę. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma 

obowiązek oddać opaskę w recepcji. 

25. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważnieni są 

wyłącznie pracownicy Klubu. 

26. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z 

instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. 

 

 

III.   ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH I SQUASH KANGUR 

KLUB 

 

1. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem 570-100-570 bądź bezpośrednio 

na miejscu w klubie. 



2. Opłatę za pojedynczą godzinę należy dokonać w recepcji przed wejściem na kort zgodnie 

z aktualnym cennikiem. Potwierdzenie wniesienia opłaty warunkuje korzystanie z kortów, 

szatni oraz natrysków. 

3. Rezerwacje jednorazowe należy odwołać najpóźniej na 24 godziny przed grą. W 

przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną 

godzinę. 

4. Opóźnienie korzystania z kortu, będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta, 

nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu. 

5. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje : wejście na kort, efektywny 

czas gry, wysiatkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu. 

6. Na kortach obowiązuje obuwie i strój tenisowy. 

7. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobą grającym na sąsiednim korcie. 

8. Korzystająca/-cy oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportów, w 

szczególności tenisa ziemnego. Klub nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego 

punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu. 

9 Organizowanie na kortach tenisowych lekcji, instruktarzu, treningów etc. Może nastąpić 

wyłącznie za zgodą dyrektora Klubu. 

10. Powyższe zajęcia organizowane są na własny rachunek oraz na własną 

odpowiedzialność. Prowadzący ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć. 

 

IV.  NA TERENIE KANGUR KLUB ZABRANIA SIĘ: 

 

• używania wulgarnego języka, 

• agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do osób trzecich 

• używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

• wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (w 

szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.), 

• wstępu osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie napojów 

alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających czy psychotropowych, 

• niszczenia wszelkich elementów stanowiących wyposażenie fitness /siłowni, 

• zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń, 

• wprowadzania zwierząt, 

• wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie. 

 

 

V.   ZASADY KORZYSTANIA Z KANGUR KLUB W TRAKCIE REŻIMU 

SANITARNEGO I ZAGROŻENIA WYWOŁANYM  WIRUSEM SARS-CoV-2 

PROWADZĄCYM DO 

ZAKAŻENIA COVID-19 

 

1. Kangur Klub bedzie dbał o zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów 

i Członków Klubu Kangur poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19. 

2. Obsługa Klubu zobowiązana jest stosować wytyczne właściwych władz sanitarnych 

dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, w tym do zapewnienia 

wszystkim Klientom Klubu niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości 

w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do 

bezpiecznego korzystania z obiektu. 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zapoznania się i 



stosowania zasad higieny i dezynfekcji. 

4. Poszczególne pomieszczenia w Klubie posiadają wyznaczone odpowiednio mniejsze 

limity liczby osób według odgórnych rozporządzeń. W razie potrzeby, Klub wprowadzać 

będzie zapisy na dostęp do Klubu lub poszczególnych pomieszczeń – informacja o 

konieczności zapisów będzie podana Klientom do wiadomości z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

5. W Klubie mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów 

chorobowych. Z usług Klubu nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte 

kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o 

zakażenie, zakażoną lub chorą 

na COVID-19. 

6. Obsługa Klubu ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru 

bezdotykowego przy wejściu do recepcji Klubu. 

7. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum 

przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających 

jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają 

bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb 

sanitarnych. 

8. W Klubie nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby ćwiczące. 

9. W trakcie przemieszczania się po klubie klient zobowiązany jest do zakrywania ust i 

nosa. 

10. Osoby z grup podwyższonego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą 

możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z Klubu w danym czasie 

oraz wyboru najmniej obciążonych godzin. 

11. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, 

w szczególności: 

-dezynfekcji rąk przy wejściu na teren klubu i po wyjściu z toalety, 

-posiadania zmiennego obuwia oraz ręcznika do ćwiczeń, 

-dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu. 

-Osoby niestosujące się do wymogów niniejszego Regulaminu lub wymogów sanitarnych 

mogą zostać wyproszone z Klubu. 

-Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach 

gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa. 

12. Regulamin i jego zmiany udostępniane są Klientom na stronie kangurklub.pl w zakładce 

„aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu. 

13. Po zajeciach fitness (ktorych j.w. czas został ustalony na 45-50 min) następuje przerwa 

przeznaczona na wietrzenie sali, dezynfekcję oraz ograniczenie kontaktu miedzy 

wychodzącymi i wchodzącymi Uczestnikami zajęć. 

14. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce. 

15. Uczestnicy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia sali 

fitness w celu uniknięcia gromadzenia się osób. 

16. Rekomendowany jest zakup karnetów z płatnością kartami płatniczymi w recepcji 

fitness klubu. 



17. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźnąCOVID-19 

mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub 

danej sali lub strefie w jednym czasie i w takim wypadku decyduje kolejność przyjścia 

Klienta do Klubu. Wejście Klienta do Klubu może być tym samym związane z 

koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Klubu z 

zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem 

wymaganej odległości. 

 

 VI.  OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZAJĘĆ FITNESS W KANGUR KLUB 

 

1. Podstawą do korzystania z usług fitness jest zakup wejscia jednorazowego wstępu lub 

karnetu. 

2. Opłatę należy uiścić w dniu podpisania umowy. Opłacenie następuje gotówka lub kartą 

płatniczą w recepcji Klubu.  

3. Opłaty za karnety należne, są płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okres 

rozliczeniowy jest indywidualny i określa go data podpisania Umowy. 

2. Opłata za wstęp pobierana jest z góry według aktualnego cennika i nie podlega zwrotowi. 

3. Wejście jednorazowe lub karnet należy zakupić przed, a nie po wyjściu z zajęć 

4. Karnety są do nabycia w klubie w godz.: 08.00 – 21.00 

5. Studentom, emerytom, rencistom i weteranom przysługują Karnety zniżkowe na 

podstawie okazanej ważnej legitymacji upoważniającej do w/w zniżek. 

6. Zakup wejścia jednorazowego lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków 

Regulaminu Kangur Klub. 

7. Aktualny cennik i oferta zajeć grupowych jest zawsze dostępna w recepcji klubu jak i na 

stronie internetowej Klubu. 

 

 

 

VII.  WARUNKI KARNETÓW FITNESS KANGUR KLUB 

 

1. Karnety są imienne i przypisane do jednej osoby 

2. Karnety nie podlegają zwrotowi. 

3. Nie wykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc. 

4. Karnet uprawnia do wstępu na fitness /siłownię w godzinach jej otwarcia ( w godzinach 

według grafiku fitness) oraz w okresie jego ważności. 

5. Niewykorzystane wejścia z winy użytkownika lub zgubienie karnetu nie stanową 

podstawy do zwrotu pieniędzy lub przedłużania ważności karnetu. 

6. Karnet poranny upoważnia do wejścia z zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od 

godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż o godzinie 15.00 tak, aby posiadacz porannego 

karnetu opuścił obiekt Klubu do godziny 16:00, jeśli przekroczy czas zobowiązany jest dopłacić do 

kwoty równoznacznej z karnetem OPEN. 

7. Karnet OPEN FITNESS uprawnia do korzystania bez limitu z oferty fitness 

8. Karnet OPEN SIŁOWNIA/FITNESS uprawnia do wejścia bez limitu na siłownię jak i 

korzystania z oferty fitness 

9. Wejście jednorazowe – uprawnienie do skorzystania z jednej godziny fitness według aktualnego 

grafiku Klubu lub jednorazowego dostępu do siłowni tego Klubu w terminie wybranym podczas 

zakupu tego Wejścia przed skorzystaniem z usług Klubu (termin ważności Wejścia jednorazowego), 



przy czym po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego 

Wejścia jednorazowego 

10. Zarówno Nowy Klient jak i Członek Klubu mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za 

wybrany przez siebie rodzaj Karnetu. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z 

góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 30 dni 

lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp.). 

11. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu na podstawie Wejścia 

jednorazowego ma obowiązek 

uiścić należną opłatę z góry 

12. Cennik usług świadczonych w Klubie dostępny jest w recepcji Klubu oraz na Stronie 

internetowej. 

13. Ceny promocyjne są ustalane przez Administratora klubu na okres, podczas którego obowiązuje 

zniżka, poza tym okresem ceny mogą ulec zmianie na wyższe. 

 

 

VIII.   REGULAMIN SZKOŁY TENISA KANGUR KLUB 

 

1. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do przestrzegania: 

-regulaminu obiektu sportowego Kangur Klub 

-zasad ustalonych przez organizatora opisanych poniżej 

-ogólnych zasad etyki gry w tenisa ziemnego 

 

2. Szkoła tenisa organizowana przez Kangur Klub opiera sie na następujących zasadach: 

-na podstawie zgłoszeń ustalany jest grafik oraz częstotliwość zajęć 

-zajęcia odbywają się w stałych ustalonych godzinach 

-zajęcia opłacane są z góry za cały miesiąc (koszt zajęć x ilość w miesiącu) weedług cennika 

dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej. 

 

3. Opłatę należu uiścić na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. Dostępne formy płatności: 

-gotówka 

-karta płatnicza 

-przelew (wymagane okazanie potwierdzenia płatności) 

- przy pierwszej opłacie za zajęcia zostaje wydana Karta Członkowska (jednorazowo doliczany 

koszt 10 zł za wyrobienie karty), którą należy okazywać przed każdymi zajęciami 

-nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Podlegają zwrotowi opłaty za 

zajęcia, które nie odbyły się z winy Kangur Klub lub prowadzącego zajęcia 

-koszty zajęć zależne są od liczebności grup 

-jeśli zmieni się liczba uczestników w grupie, koszt zajęć zostanie zmieniony według cennika 

-zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wszelkie zmiany 

dokonywane są od następnego miesiąca/okresu rozliczeniowego 

-na zajęciach obowiązkowy jest strój sportowy oraz odpowiednie obuwie tenisowe ( z płaską 

podeszwą) 

-rakietki, piłki oraz sprzęt potrzebny do zajęc zapewnia organizator 

-czas trwania zajęć wynosi 60 min, w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz 

czynności po zakończonej grze wynikające z zasad korzystania z kortów 

-opiekun ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka i nie zataja żadnych przeciwwskazań do 

uprawiania przez niego tenisa 

-uczestnicy niepełnoletni przybywają na zajęcia i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub 

opiekunów prawnych 

 

 

 



 

IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Użytkownicy nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz 

obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych zostaną wyproszeni z Klubu 

bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat. 

2. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do kierownictwa lub recepcji klubu 

3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niestosowania się do niniejszego 

regulaminu będą rozpatrywane przez Kierownictwo Klubu. 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w 

siłowni lub w szatniach. 

5. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu m.in. w zakresie 

zastosowania nowych technologii korzystania z kluby odrębności zapisów co do karnetów 

promocyjnych, bądź zmianie praw i obowiązków wiążących strony, na co Klient się godzi. 

6. Zmiany regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich 

treści w recepcji Klubu lub na stronie internetowej Klubu 

 

 

 


