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REGULAMIN FITPARK PARK WODNY 
 

I.  ZASADY OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług FitPark Park Wodny w Krakowie (zwanego dalej 

„Klubem”).  

2. Podmiotem zarządzającym Klubem jest Spółka Park Wodny w Krakowie SA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Dobrego Pasterza 126, 

 31-416 Kraków, KRS: 0000299207, NIP: 945-19-58-299. 

3. Korzystanie z usług Klubu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem 

 zobowiązania się do stosowania jego postanowień. 

4. Na terenie Klubu zabrania się: 

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jak też wstępu do Klubu pod wpływem alkoholu, 

b) używania tytoniu, 

c) używania środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym narkotyków, jak również sterydów, a także wstępu do Klubu pod 

wpływem tych środków, 

d) wprowadzania zwierząt, 

e) handlu i akwizycji, 

f) naklejania i pozostawiania reklam, 

g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach. 

5. Godziny otwarcia Klubu oraz rozkład zajęć ujęte są w odrębnym Harmonogramie.  

6. Odpłatność za wstęp do Klubu ustala odrębnie Cennik. Akceptując Regulamin Klient akceptuje Cennik, jak również zasady korzystania  

z poszczególnych programów i promocji znajdujące się w Cenniku oraz udostępniane Klientom w Recepcji Klubu i na stronie internetowej 

pod adresem www.parkwodny.pl/fitpark 

7. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania wybranych zajęć z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie 

poinformuje Klientów. 

8. Logowanie Klientów odbywa się za okazaniem Karty lub po wykupieniu wejściówki w godzinach otwarcia Klubu, najpóźniej na 30 min. 

przed zamknięciem Klubu. 

9. Klient zamierzający uczestniczyć w zajęciach Klubu składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  

osobowych, w związku z uczestnictwem w zajęciach Klubu i rejestracją jako członka Klubu. 

10 Klient ma obowiązek przedstawić, na prośbę pracownika Recepcji Klubu lub kas basenowych, dokument tożsamości w celu weryfikacji 

danych osobowych. 

11. Wydanie kluczyka do szafki następuje po zdeponowaniu w Recepcji karnetu upoważniającego do skorzystania z Klubu. 

12. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikającej z kosztów zainstalowania 

nowego zamka. 

13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub 

uszkodzenie, chyba że nastąpiło to z winy Klubu. Podczas pobytu w Klubie Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w 

udostępnianych szafkach, natomiast przedmioty wartościowe winny zostać zdeponowane w kopertach depozytowych w Recepcji Klubu.  

14. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Klubu, w szczególności za zniszczenie majątku 

Klubu. Do czasu uregulowania zobowiązań wynikających z tego tytułu, Klub może zawiesić możliwość korzystania przez Klienta z usług 

Klubu.    

15. W Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości. 

16. Zasady korzystania z Karty Klubowej Członkowskiej „open”: 

a) Karta „open” jest kartą imienną i nie może być przekazywana osobom trzecim. 

b) Karta „open” Ulgowa przysługuje uczniom oraz studentom do 26 roku życia oraz rencistom i emerytom za okazaniem ważnej legitymacji, 

c) w przypadku zagubienia lub zniszczenia karty „open” istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Koszt duplikatu wynosi 10 zł. 

d) rezerwacje na zajęcia grupowe są realizowane najwcześniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku rezygnacji z zajęć, Klient ma 

obowiązek odwołać rezerwację. Logowanie uczestnictwa w zajęciach grupowych odbywa się najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem 

zajęć, natomiast w przypadku aquaaerobiku na 10 minut przed zajęciami. Podczas logowania na aquaaerobik należy pobrać z Recepcji 

bloczek a następnie oddać go instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 

e) Karta „open” uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie jej ważności. 

 

 

 

II.  ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I TRENINGACH KLUBU 
 

1. Wraz z podpisem potwierdzającym zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykony-

wania ćwiczeń fizycznych i w tym zakresie uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność, w szczególności Klub nie ponosi  odpowie-

dzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Klienta z urządzeń i usług Klubu, które wynikają z indywidualnego stopnia  

sprawności Klienta lub jego stanu zdrowia.  

2. W Klubie obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (czyste, zamienne, dostosowane do określonego rodzaju ćwiczeń). 

 Obowiązuje zakaz wchodzenia na siłownię w klapkach i boso. 

            

                           

 

            

                          



3. Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zabrania się w trakcie zajęć i treningów:  

a) korzystania z telefonów komórkowych, 

b) żucia gumy. 

4. W celu określenia najbardziej efektywnego wykorzystania oferty Klubu w zakresie indywidualnego profilu zajęć i treningów, należy 

skonsultować się z trenerem instruktorem. 

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności  za skutki niewłaściwego korzystania z urządzeń i usług Klubu, czy też niestosowania się do wskazówek 

lub instrukcji personelu Klubu. W przypadku rezygnacji z zaleceń instruktorskich Klient ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie, że 

bierze pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia przy wykonywaniu ćwiczeń. Jednakże trener instruktor posiada prawo ingerencji po 

stwierdzeniu nieprawidłowości wykonywanych ćwiczeń zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób postronnych. Ingerencja trenerska 

nastąpi również w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla sprzętu treningowego bądź zaobserwowania nieprawidłowego jego używania. 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE  Z INSTRUKTOREM (SALE, HALA BASENOWA, SIŁOWNIA) 
 

6. Rezerwacje na zajęcia grupowe są realizowane najwcześniej z tygodniowym wyprzedzeniem (dotyczy Kart Klubowych Członkowskich 

„open”). Dla pozostałych Klientów rezerwacja możliwa jest na trzy dni przed zajęciami. W przypadku rezygnacji z zajęć Klient ma obowiązek 

odwołać rezerwację. Logowanie uczestnictwa w zajęciach grupowych odbywa się najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć,  

natomiast w przypadku aquaaerobiku na 10 minut przed zajęciami. Podczas logowania na aquaaerobik należy pobrać z Recepcji bloczek  

a następnie oddać go instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 

7. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych przed przystąpieniem do zajęć lub w ich trakcie 

należy o tym poinformować trenera  instruktora. 

8. Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zabrania się dołączania do grupy w trakcie zajęć oraz wychodzenia bez uzasadnionej 

przyczyny przed ich zakończeniem. Konieczność wcześniejszego opuszczenia zajęć należy zgłosić instruktorowi. 

 

SIŁOWNIA 
9. W treningach na siłowni mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich wymagana 

jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 
10. Klub zastrzega sobie prawo do rezerwacji wybranej części siłowni na przeprowadzenie zorganizowanych zajęć grupowego treningu.  

11. W związku z koniecznością regulacji przepływu Klientów obowiązuje limit logowań na siłownię. Jeśli ilość „pobytów” w danej godzinie 

przekroczy ustalony limit, możliwość zalogowania na siłownię zostanie zablokowana do chwili zwolnienia się miejsc, co może wymusić 

dłuższe oczekiwanie na wejście. Nie dotyczy to posiadaczy Kart Klubowych Członkowskich „open”. 

12. Zabrania się ćwiczenia w sposób zagrażający osobom znajdującym się na terenie siłowni.  

13.Sprzęt i urządzenia należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami trenerów instruktorów.  

Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieprawidłowym korzystaniem z urządzeń znajdujących się  

w Klubie. 

14. Podczas ćwiczeń należy nakładać ręcznik na siedziska i/lub oparcia urządzeń w siłowni oraz na maty podczas treningów w salach. 

15. Po zakończeniu danego ćwiczenia należy odstawić sprzęt na wskazane miejsce oraz oczyścić urządzenie płynem dezynfekującym. 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY ORAZ INNYCH ATRAKCJI LUB  ZAJĘĆ W OBIEKCIE PARKU 
WODNEGO 

 

1. W przypadku korzystania z sauny oraz innych atrakcji na terenie Parku Wodnego lub Klubu FitPark Klient zobowiązany jest do zapoznania 

się i przestrzegania wewnętrznych Regulaminów. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą wprowadzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub przepisów porządkowych Parku Wodnego w Krakowie, w szczególności 

zawartych w Regulaminie Parku Wodnego w Krakowie (dostępnym pod adresem www.parkwodny.pl), Klub ma prawo do wyproszenia 

Klienta z zajęć i/lub wykreślenia Klienta z listy klientów Klubu.   

3. Procedura rozpatrywania reklamacji skierowanych do Parku Wodnego w Krakowie SA przez klientów indywidualnych (Konsumentów) 

dostępna jest w Recepcji Klubu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższym Regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 

 

DATA I PODPIS: 

__________________________ 

 

Oświadczenia: 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże brak podpisania 

tego oświadczenia wyklucza możliwość uczestnictwa w zajęciach FitPark. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich popra-

wiania. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Park Wodny w Krakowie SA, w związku z moim uczestnictwem w zaję-

ciach FitPark i rejestracją jako członka Klubu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tj. Dz. U. 2016 r. poz. 

922).  

 

DATA I PODPIS: 

__________________________ 

 

Rezygnuję z pomocy instruktora podczas ćwiczeń w FitPark Park Wodny biorąc pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia przy  

wykonywaniu ćwiczeń siłowych nie skonsultowanych i uzgodnionych z trenerem. 

 

DATA I PODPIS: 

__________________________ 

 

Trenerzy nie wchodzący w skład Kadry Trenerskiej FitPark, zobowiązani są do porozumienia się z szefem Kadry Trenerskiej FitPark 

 (krawczyk@parkwodny.pl) w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Klubu.  

 

Oświadczam, że jestem trenerem i zobowiązuję się porozumieć z szefem Kadry Trenerskiej FitPark w sprawie prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie Klubu. 

 

DATA I PODPIS: 

__________________________ 


