
Regulamin usługi  

dostępu do platformy treningowej online 
obowiązujący od dnia 25.05.2020 r. 

 

1. Park Wodny w Krakowie SA z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, 

KRS: 0000299207, NIP: 9451958299 („Sprzedawca”) udostępnia swoim Klientom filmy 

instruktażowe (treningowe) za pośrednictwem Platformy treningowej on-line, na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Treningi prowadzone są przez instruktorów Klubu FitPark Park Wodny. Klient ma możliwość 

przeprowadzenia treningu w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu.  

3. Filmy instruktażowe udostępniane są odpłatnie; do odtworzenia filmów wymagane jest 

wykupienie czasowego dostępu do Platformy treningowej on-line. Warunki zakupu usługi dostępu 

określa Regulamin sprzedaży usługi dostępu do Platformy treningowej on-line.  Niniejszy 

Regulamin stanowi integralną część Regulaminu sprzedaży usługi dostępu do platformy 

treningowej on-line 

4. Aby skorzystać z usługi (zakup usługi, odtworzenie filmów) niezbędne są: 

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową obsługującą 

JavaScript oraz pliki cookies. 

b) standardowy system operacyjny, 

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

5. Dostęp do Platformy treningowej on-line aktywowany jest po otrzymaniu przez Sprzedawcę 

potwierdzenia opłacenia przez Klienta subskrypcji. Dostęp wymaga zalogowania. Logowanie 

polega na wpisaniu w oknie dostępu adresu e-mail, na który wykupiono dostęp. Dostęp będzie 

aktywny przez czas, na jaki go wykupiono. 

6. Klient uczestniczy w treningu na własną odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości Klienta, co do możliwości wykonywania ćwiczeń prezentowanych w filmach 

instruktażowych ze względu na stan zdrowia Klienta, Klient powinien skonsultować się z 

lekarzem przed rozpoczęciem treningu.  

7. Filmy instruktażowe i wszelkie inne materiały video udostępniane przez Sprzedawcę  objęte są 

ochroną prawnoautorską; również wizerunek trenerów podlega ochronie prawnej. Filmy i inne 

materiały video mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek własny Klienta i wyłącznie w 

celu, do jakiego są przeznaczone (przeprowadzenie treningu). Zabrania się kopiowania, 

publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania filmów w innym celu niż 

określony powyżej. 

8. Wyłącza się w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy 

za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy treningowej on-line spowodowane siłą 

wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną 

Klienta. 

9. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Klienta znajduje się w Regulaminie 

sprzedaży usługi dostępu do Platformy treningowej on-line.  

 

 


