
REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Niniejszy dokument jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki osób korzystających z usług 
świadczonych przez firmę Legion Radosław Piechnik w szczególności stron Umowy Członkowskiej, której Regulamin jest integralną 
częścią. 

 § 1. DEFINICJE 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące określenia, należy przez nie rozumieć odpowiednio: 
1. Klub – zajęcia sportów walki, podzielone na sekcje: MMA, Muaythai, BJJ, Legion Kids, Legion Young,  

Legion Junior 
2. Członek Klubu - osoba, która zawarła z Podmiotem Prowadzącym Klub Umowę Członkowską na 

korzystanie z usług świadczonych w Klubie. 
3. Klient– osoba fizyczna posiadająca status Członka Klubu, będąca stroną Umowy Członkowskiej lub osoba 

fizyczna, nie będąca Członkiem Klubu, która korzysta z usług świadczonych w Klubie na podstawie: 
Wejścia Jednorazowego, Vouchera lub w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Podmiot 
Prowadzący Klub. 

4. Recepcja Klubu – wydzielone miejsce przy wejściu do Klubu służące do obsługi Klientów Klubu. 
5. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług 

świadczonych w Klubie, zarówno jako strona Umowy Członkowskiej, na podstawie Wejścia 
Jednorazowego, Vouchera oraz osób korzystających z tych usług na innej podstawie, w tym w ramach 
organizowanych akcji promocyjnych. 

6. Umowa Członkowska – umowa na korzystanie z usług klubu zawierana poprzez wypełnienie deklaracji 
członkowskiej, uprawniająca do korzystania z usług świadczonych w Klubie na warunkach wynikających z 
niniejszego Regulaminu i zgodnie z zakupionym abonamentem (Karnetem). 

7. Karta członkowska-  karnet, który po opłaceniu uprawnia Członka Klubu do korzystania z usług 
znajdujących się w aktualnej ofercie Klubu, przez okres i na warunkach w zależności od wybranego rodzaju 
Karnetu. 

8.  Wejście Jednorazowe– usługa uprawniająca Klienta do jednorazowego skorzystania z usług świadczonych 
w Klubie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, po uiszczeniu przez Klienta jednorazowej 
opłaty oraz po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 
1. W Klubie świadczone są usługi rekreacyjno-sportowe, polegające w szczególności na możliwości 

korzystania z zajęć MMA, Muaythai, Bjj oraz zajęcia dla dzieci z elementami sportów walki. Szczegółowe 
informacje o aktualnej ofercie usług świadczonych w Klubie oraz ceny dostępne są w Recepcji Klubu oraz 
na stronie internetowej : www.mmatarnow.com.pl 

2. Klienci Klubu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także stosowania się do 
instrukcji Personelu Klubu.  

3. Właściciel Klubu może odmówić klientowi wstępu na zajęcia oraz zostania Członkiem Klubu bez podania 
przyczyny. 

§ 3. NABYCIE CZŁONKOSTWA, SPOSOBY PŁATNOŚCI, KARTA CZŁONKOWSKA (KARNET) 
1. Użytkownikami Klubu mogą być: 
– osoby pełnoletnie, które są stronami umowy członkowskiej i opłaciły stosowny abonament z tego tytułu, 
-- osoby małoletnie, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych, po opłaceniu składki 
członkowskiej. 
2. Wstęp na zajęcia organizowane przez Klub możliwy jest po wczytaniu karty (karnetu) do czytnika, który 

znajduje się w recepcji Klubu, po opłaceniu jednorazowego wejścia lub vouchera. 
3. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim. Próba wykorzystania karnetu przez 

inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa 
ubiegania się o zwrot opłaty za karnet. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być 
niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu/instruktorowi, prowadzącemu zajęcia. Wydanie nowej karty, 
może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 20 zł. 

4. Za kartę członkowską będzie pobierana jednorazowo opłata w wysokości 20 zł. 



5. Przy zakupie karnetu Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
o podanie swoich danych osobowych –Imię, Nazwisko, PESEL –dane te są wymagane do zarejestrowania 
Klienta. 

6. Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie 
komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt w Klubie. 

7. Przez cały okres ważności Karnetu, Członek Klubu zobowiązany jest do terminowego uiszczania składek 
członkowskich należnych za miesiąc z góry. Wysokość opłaty  zależna jest od wybranego przez Klienta 
rodzaju Karnetu. Płatności należy dokonywać w siedzibie Klubu.  
 

§ 4. KORZYSTANIE Z KLUBU, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU 
1. Pracownicy i Instruktorzy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych, Klubowicze powinni zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek zajęć, ewentualnie dla własnego bezpieczeństwa wykonać stosowne badania lekarskie, celem 
stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania określonych ćwiczeń.  

2. Członek Klubu nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Klub będąc w stanie infekcji, 
choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie. 
Bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach dotyczy również osób pozostających w stanie nietrzeźwości 
i/lub pod wypływem jakichkolwiek środków odurzających.  

3. Członek Klubu biorący udział w zajęciach jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Instruktora 
prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić zagrożenia dla jego życia i zdrowia. 

4. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz: 

 wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz 
innych środków odurzających, 

 palenia tytoniu i e-papierosów, 

handlu i akwizycji,              

wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych i broni. 
5. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu, obowiązujące instrukcje, jak również nie stosujące się 

do poleceń personelu Klubu, mogą zostać wyproszone z miejsca prowadzenia zajęć. 
6. Klient Klubu, który swym działaniem bądź zaniechaniem naruszać będzie postanowienia niniejszego 

Regulaminu, może zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie Placówki Klubu. 
7.  Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do 

ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest  
w szczególności utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Klientom. Niedopuszczalne jest 
także zachowanie uwłaczające godności innych Klientów, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne. 

8. Członek Klubu nie powinien wnosić na teren Klubu albo pozostawiać bez nadzoru rzeczy wartościowych. 
Klub nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utracone, uszkodzone, zniszczone mienie, 
pozostawione bez należytego dozoru właściciela. 

9. Za wyrządzone przez Członka Klubu -z jego winy -szkody w mieniu oraz szkody osobowe, wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Klubowicz, a w przypadku małoletnich- ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

10.  Członkowie Klubu mają obowiązek przynosić strój sportowy (spodenki, koszulki, które nie mogą posiadać 
ostrych dodatków jak np. zamki błyskawiczne). Na terenie Klubu obowiązuje obuwie zamienne- klapki. 
Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy. 

11. Po zakończeniu zajęć Członek Klubu obowiązany jest uporządkować miejsce, w którym ćwiczył. Obowiązek 
zachowania porządku dotyczy również szatni, sanitariatów oraz innych powierzchni wykorzystywanych  
w związku z udziałem w zajęciach treningowych. 

Akceptuję warunki regulaminu.  
.………………………………………………………………………………... 

Data i Podpis uczestnika zajęć  
oraz rodzica/ opiekuna prawnego 
 ( w przypadku osób niepełnoletnich)  

 



 


